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1 - Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.

1.1 - Identificação da Unidade Educacional.

Nome: CEI Profº Pierre Weil.1.
Número da Portaria de Autorização de funcionamento: Regimento em andamento2.
Endereço: Rua Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre3.
CEP: 13056-5104.
Telefone: (19) 3226-9645 / 3224-25615.
Endereço Eletrônico:diretorianavemae@anabrasil.org6.

1.2 - Histórico da Unidade Educacional.

O CEI Prof. Pierre Weil foi inaugurado em 15 de Julho de 2010 e o nome escolhido foi do ilustríssimo professor
Pierre Weil, formado em Educação e Psicologia com Doutorado em Psicologia pela Universidade de Paris -
Sorbonne. Educador, psicólogo e escritor Pierre Weil, nasceu em Strasbourg em 16 de abril de 1924 na França e
morreu em Brasília em 2008, aos 84 anos de idade. É autor de mais de 50 livros, publicados em vários idiomas,
sendo muitos best seller, com mais de 50 edições.

Weil estudou no Instituto de Estudos do Trabalho e de Orientação Profissional de Paris, dirigido por Henri Pierón,
na Escola Prática de Psicologia e Pedagogia da Universidade de Lyon e na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação (Instituto Jean Jacques Rousseau), da Universidade de Genebra. Aluno de Jean Piaget e Léon Walther,
Weil foi convidado, em 1948, para trabalhar no Brasil,

mercial (Senac), no Rio de Janeiro.

Em 1987, Weil mudou-se para Brasília, tornou-se presidente da Fundação Cidade da Paz e reitor da Universidade
Holística para a Paz de Brasília – Unipaz. Em 1998, ele foi agraciado com o título de Cidadão Honorário da Cidade
de Brasília. Em uma visão holística e apostando na transdisciplinaridade do conhecimento, Weil passou a dedicar-
se à educação e à paz, temas de suas conferências para a Unesco (1989), tendo sido agraciado com a menção
honrosa do Prêmio de Educação para a Paz, ano 2000.

Nascido perto da fronteira com a Alemanha, sofreu as conseqüências da Segunda Guerra Mundial, durante a qual
resistiu ao nazismo como voluntário na Cruz Vermelha internacional.

“Quero construir pontes sobre todas as fronteiras porque o nacionalismo exacerbado é uma fonte de
ódio”,declarou, anos depois, sobre o período.

Disposto a colocar em prática ideais pacificadores, veio para o Brasil em 1958 e começou a dar aulas de psicologia
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na década de 80, descobriu Brasília e, em 1987, criou, a
pedido do então governador José Aparecido de Oliveira, a Unipaz, seumais ambicioso projeto, que hoje está
presente em oito estados brasileiros e outros sete países.
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Na década de 70 iniciou-se a ocupação da região onde hoje se localiza o Parque Universitário de Viracopos. No
início, segundo relato do Sr. Moisés Gonçalves de Carvalho que na época tinha 6 anos de idade, haviam somente 3
casas, sendo a dele, do Sr. Abílio, do Sr. Armando e uma olaria, primeira indústria do bairro.

Nesta época não havia saneamento básico, nem energia elétrica e para obtenção de água era necessário a perfuração
de poços artesianos, os quais eram feitos pelo pai do Sr. Moisés, o Sr. Manoel Gonçalves de Carvalho.

Além de ser o responsável pela perfuração do poços artesianos, o Sr. Manoel foi o primeiro presidente do bairro e
conseguiu junto a prefeitura um espaço de lazer comunitário que hoje é conhecido como “Campo do Corinthinha”,
as primeiras linhas de ônibus que tinham seu ponto final na Cerâmica Palácio, na ponte do Rio Capivari, hoje
conhecida como ponte do bairro Morumbi.

Na década de 80 o bairro já possuía 4 quadras, tendo como vizinho o jardim Shangai, Recanto do Sol, Jardim Vista
Alegre e como divisa a estrada do Friburgo.

O primeiro comércio da região foi a Padaria Jardim Mercedes, em seguida na esquina da mesma foi instalada uma
barraca de alvenaria para a venda de frutas e legumes.

No Parque Universitário, nesta ocasião, foi inaugurado o primeiro mercadinho, Mercadinho Aliança”. A partir da
década de 90, percebeu-se um grande crescimento no comércio da região com a instalação de padarias e mercados.

A primeira escola do bairro foi a Escola Veneranda Martins Siqueira, onde a mesma foi instalada em uma casa
doada pela prefeitura e no decorrer dos anos foram construindo mais escolas, creches, posto de saúde e ampliando o
comercio varejista e atacadista.

Segundo o Sr. Paulo Menas, colaborador de nossa pesquisa e morador da região desde a década de 80, o progresso
foi rápido, pois em duas décadas nossa região virou cidade com todos os recursos necessários.

Atualmente, a região é bem servida por escolas estaduais, municipais e algumas até particulares, mas mesmo assim
a demanda por vagas nas unidades escolares é grande, pois a população que migra para esta região, devido seus
benefícios e facilidades, vem aumentando consideravelmente e gradativamente ao longo de cada ano.A construção
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de vários núcleos habitacionais contribui para este aumento desordenado da demanda por vagas nas creches e
escolas da região, tornando escassas as vagas constantemente abertas pela Secretaria Municipal de Educação.

Desde o ano de 2010, na região temos o Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Universitário De Viracopos
Prof. Pierre Weil, o qual está inserido no Jardim Vista Alegre, Região Sudoeste de Campinas, que faz divisa com
os bairros Parque Universitário, Parque D. Pedro, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai e Vila União da Vitória.

A rua central do bairro é a Avenida Arymana e uma parte daAvenida Ruy Rodrigues pela qual temos acesso a
vários outros bairros em direção ao Bairro Vida Nova. É através dela que trafega grande parte das linhas de ônibus
que servem à região. A escola está próxima do Terminal Ouro Verde, coração da Região Sudoeste, e bem servida
pela possibilidade de transporte urbano a muitas regiões da cidade de Campinas e principalmente para a região
central, além do grande número de estabelecimentos comerciais, entre eles um Shopping, igrejas de várias
denominações religiosas, academias de ginástica, postos bancários, Pronto Socorro Ouro Verde e do Complexo
Hospitalar Ouro Verde onde concentra o maior atendimento da população na área da saúde.

O Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Universitário De Viracopos Prof. Pierre Weilparte de um
quarteirão na Rua Mônica Silveira Pisani, 185, tendo ao seu lado direito a praça de esportes conhecida como
Campo do Corinthinha do Bairro do Jardim Vista Alegre e em frente a Igreja Católica Santa Inês. Localiza-se
próximo do Posto de Saúde Municipal do Jardim Vista Alegre com o qual a unidade tem parceira em desenvolver
projetos ligados à saúde e também tem atendido crianças e famílias que necessitam de acompanhamento
psicológico.

A comunidade apresenta um desafiante problema, a grande demanda a ser atendida na área educacional na região.
A implantação, pela Prefeitura de Campinas através de sua Secretaria de Educação, do Centro de Educação Infantil
Nave Mãe Parque Universitário De Viracopos Prof. Pierre Weil, veio ajudar a atender a grande demanda, mas não
é suficiente ainda para a solução atual da demanda, pois vários conjuntos habitacionais foram entregues em 2012 e
ainda outros estão por ser concluídos em 2014, aumentando ainda mais a população local.

Para o ano de 2015, a Secretaria Municipal de Educação, entregará mais duas unidades educacionais localizadas
nos bairros São José e Porto Seguro, as quais virão para acolher uma parte da grande demanda por vagas que se
instala na região.

Desde agosto de 2011 a região do Ouro Verde tem sido alvo das discussões políticas e popular. A área está cotada
para virar distrito de Campinas. Agora, o que mais preocupa os moradores são as mudanças, ainda incertas.

Os eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2014 participarão do plebiscito (consulta popular) onde
responderão a seguinte questão “Você é a favor da criação do distrito?” Caso a criação seja aprovada, a principal
mudança que ocorrerá será em relação a independência administrativa e este novo distrito terá inicialmente uma
população estimada em 400.000 moradores.

1.3 - Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e seu entorno.

O CEI Profº Pierre Weil, fica situada na região Sudoeste de Campinas e atende as comunidades dos bairros do
entorno que em destaque estão Jd. Vista Alegre, Parque Dom Pedro II, Vila Vitória, Residencial São José,
Residencial Porto Seguro, Jd. Crisitna, Jd. Shangai, Recanto do Sol I e II.

Com o intuito de caracterizar de uma forma mais efetiva nossa comunidade, a equipe gestora do CEI elaborou uma
pesquisa sócio econômica da comunidade.

Após recolhida a pesquisa e feito o levantamento dos dados coletados, concluiu-se que o perfil da comunidade se
caracteriza da seguinte forma:
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O perfil desta comunidade é de um poder aquisitivo mediano.
A faixa etária predominante dos genitores está entre 20 a 30 anos, mas temos também uma parcela de
genitores com a faixa etária entre 40 e 50 anos.
A grande maioria com escolaridade em ensino médio, entretanto com nível superior destacou-se o sexo
feminino com maior número.
O sustento da família vem da contribuição do casal.
As moradias são, na sua maioria, de alvenaria, na média com 6 cômodos, água encanada, rua asfaltada e
saneamento básico, recebem correspondência e com uma boa infraestrutura comunitária.
Em relação ao transporte, é predominante a aquisição de 1 veiculo por família, com uma baixa porcentagem
de 2 veículos, mesmo assim a grande maioria não faz uso de nenhum tipo de transporte para vir á creche.
Na saúde a comunidade depende do atendimento público nos postos dos bairros e no Complexo Hospitalar
Ouro Verde e Mário Gatti. Uma baixa parcela das famílias possuem atendimento médico particular como
beneficio cedido pelo empregador.
Das crianças atendidas pelo CEI temos 214 do sexo masculino, 184 feminino,totalizando 398.
Quanto à etnia temos 263 brancas, 22 negras, 109 pardas, 0 amarelas, 0 indígenas e 04 não declaradas.
01 criança com diagnóstico de Síndrome de Down.
01 com deficiência auditiva.
Verificamos que houve uma diminuição no número de crianças matriculadas com restrições alimentares.
Atualmente temos 02 crianças com intolerância a lactose, 01 com intolerância a batata e 03 com restrições a
carne de porco ( 02 por motivo religioso e 01 por motivo alérgico).

Através dos dados coletados na pesquisa percebemos que a comunidade atendida pelo CEI se caracteriza pela não
prioridade à cultura. A comunidade não investe em leitura, lazer e artes (cinema, teatro, exposições, entre outros).

No seu tempo livre a comunidade opta por investir seu tempo na permanência doméstica assistindo televisão,
navegando nas redes sociais através dos celulares, pois não há um grande número de computadores na família, mas
sim inúmeros celulares, chegando a ter um percentual maior de celulares do que de membros da família e de
telefones fixos.
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1.4 - Ações intersetoriais em que a escola está envolvida.

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

Visando a aproximação da comunidade com a unidade escolar, foram desenvolvidos projetos que possibilitem a
interação da escola com a comunidade que o cerca, para tanto, formamos algumas parcerias que apoiam e
preenchem o nosso trabalho como um todo.
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Com o apoio do Centro de Saúde Vista Alegre, desenvolvemos o projeto “Saúde bucal”, o qual, a equipe de
odontologia do Centro de saúde, ensina a forma correta de fazer a escovação, através da apresentação de teatrinhos,
brincadeiras e distribuição de escovas para todos os alunos. Também são emitidos encaminhamentos para aqueles
casos mais urgentes para um tratamento e acompanhamento pelos profissionais envolvidos no projeto.

Semana do Idoso

Dia 1 de Outubro se comemora o dia internacional dos idosos, instituído pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Valorizando a importância desta data, trabalhamos na creche esse tema na semana educativa, com o
objetivo das crianças compreenderem que a velhice é mais uma fase da vida, e que todos nós temos que respeitá-
las, pois um dia também nos tornaremos idosos, sendo assim, aprender a envelhecer faz parte de uma educação de
todas as pessoas.

E para deixar essa comemoração ainda mais significativa, recebemos o grupo da terceira idade da Igreja Batista
Vista Alegre que, além de nos contar um pouco das suas ricas vivências, encheram nossos corações com lindas
apresentações musicais e teatrais.

Contamos também com a pareceria da escola de Ensino Fundamental Professora Conceição Ribeiro, que é a mais
próxima do CEI, que recebe a visita dos nossos alunos de AG III que ingressarão no próximo ano para o ensino
fundamental, visando integrá-los a nova vivência. Os alunos conheceram as salas de aula, pátio e observaram a
rotina da escola, depois da observação os alunos foram a biblioteca para ouvir histórias e manusear livros. Em
seguida visitaram a horta feita pelos alunos da escola. Foi uma experiência muito rica para as crianças que já
fazendo parte do nosso projeto anual.
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1.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui:

a) Espaço destinado à área administrativa composto de:

uma secretaria, onde é organizada com armários, arquivos, mesas, cadeiras,
computador, impressoras, este mesmo espaço é utilizado para o atendimento aos pais e responsáveis.
Sala da coordenação
Sala da direção
Almoxarifado
Dois banheiros

b) Espaço interno uso comum:

Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente erautilizado na realização
de atividades diversas como: projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca com acervo de livros para
empréstimo e de consulta dos educadores, composta por mesas, armários de aço, TV, DVD, aparelho de som
com CD, data show e lousa, mas com a necessidade de atender a grande demanda do AGIII e nos adequar a
Lei nº 12.796, que torna obrigatória a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos de idade, este
espaço foi transformado também em sala de aula onde trabalhamos com projeto de salas ambientes.

Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função de educar e brincar, organizada de
forma a atender as diferentes idades, estruturada com armários, almofadas, tapetes, mesinhas, mobiliário de
uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da brincadeira, através do qual a criança
irá entender o mundo ao redor, testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer as regras e também
criá - las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas
durante o ato de brincar neste espaço.

Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como parte fundamental no processo de
aprendizagem. Nele está o palco, local onde as apresentações teatrais e musicais serão realizadas. No piso
vários brincados são distribuídas no espaço e formando um playground. Pensando em dias chuvosos ou de
muito frio as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança e conforto.

01 Cozinha equipada e depósito
01 Refeitório infantil
01 Refeitório de funcionários
04 parques externos com brinquedos diversos
02 Quiosques
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10 salas de aula, sendo 03 salas ambientes (linguagem, matemática e ciências, artes),sendo 03salas adaptadas
para bebês, com lavatórios e banheiros adaptados
02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais
Área externa com gramado
02 Lactários para alimentação dos bebês

1.6 - Quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada turma.

ESPAÇO FÍSICO TURMA ATENDIDA HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SALA 1 AGI A 7h às 18h
SALA 2 AGI B 7h às 18h
SALA 3 AGI C 7h às 18h
SALA 4 AGII A 7h às 18h
SALA 5 AGII B 7h às 18h

SALA 6
ESPAÇO DE ARTES
AGIII A, B, C
AGIII D, E, F

7h às 11h
13h às 17h

SALA 7
ESPAÇO DA MATEMÁTICA/CIÊNCIAS
AGIII A, B, C
AGIII D, E, F

7h às 11h
13h às 17h

SALA 8 AGII C 7h às 18h
SALA 9 AGII D 7h às 18h
SALA 10 AGII E 7h às 18h

MULTIUSO
ESPAÇO DE LINGUAGEM
AGIII A, B, C
AGIII D, E, F

7h às 11h
13h às 17h

Os espaços de Matemática, Artes, Linguagem e Ciências são utilizados por cada turma de acordo com o
planejamento semanal de atividades.

1.7 - Profissionais que atuam na Unidade Educacional - quadro (s) geral (ais) reunindo
jornada, horários e formação.

1.7.1 - Quadro de horário de professor.

Quadro de horário de professor.1.

Professor:Aline S. Ferreira

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:Professora de Educação Especial
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PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor:Daniela Fabiana de Souza Teixeira

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG I A

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor:Eliane dos Santos

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG I B

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor:Glaucia Ferreira Vaz

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica
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Turma:AG I C

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor:Susie Lidiane Santana de Oliveira

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II A

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor:Irma Maria Consolo

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II B

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor:Elisangela Ribeiro da Silva

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica
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Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II C

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00H às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor: Susana Thais P. da Silva

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II D

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00H às 13:00h TDC 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor:Glaice Kelli B. de Souza

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II E

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
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TOTAL 4h 4h 4 h 6 h 4h 22h/a

Professor:Edivania Batista de Souza

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III A

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4 h 6 h 4h 22h/a

Professor:Miriam Ferreira Malafaia

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III B

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00H às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a
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Professor:Shirley Araujo dos Santos

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III C

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00H às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor:Ketlyn Gislaine da Silva

Situação funcitlonal:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III D

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
13:00h às 17:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00H às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor: Valdirene Bernardino dos Santos

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica
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Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III E

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
13:00h às 17:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00H às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

Professor:Maria de Lourdes Loiola Rodrigues

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III F

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
13:00h às 17:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00H às 13:00h TDC 2h 2h
TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h/a

1.7.2 - Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil.

Nome:Simone Aparecida Meche

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome:Thaís Pereira Lima

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I A
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PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h

Nome:Renata de Oliveira Maciel

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Nome: Cibele Zagui dos Santos Carrareto

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h

Nome:Simone de Oliveira Sampaio

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h
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Nome:Thaís Tatiana de Souza

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h

Nome:Claudia Alves de Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome:Keila Maria Anacleto

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h

Nome: Viviane Magri de Oliveira Agante

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
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Trabalho com a
turma

08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h

Nome:Claudilene Privado Alves

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h

Nome:Hellen Cristina Deodato

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h

Nome: Caroline Costa Pereira

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG IC

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Nome:Jessica Fernanda Barbosa Xavier Joaquim

Jornada Semanal de Trabalho:40h
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Agrupamento:AG II A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome:Fabrícia Marcela Cardoso Inocencio

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome: Adrielly Varela Constantino

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II B

Turma de Formação:Turma 2

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome:Regiane de Souza Alves

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h
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Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome:Aline Yasmin Silva

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome:Elenir Aparecida da Silva

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome:Raquel M. Lopes

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II D

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome:Luana Mendes Dias de Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II D
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PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome: Cintia Lima Moura

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II E

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome:Alessandra de Lima França

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II E

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome:Juliana de Oliveira Strumendo

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:Monitora de Apoio

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h
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1.7.3 - Quadro de horário da equipe gestora.

Lucia Tereza Magalhães Grana – Diretora Educacional
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 07:00h às 13:00h 07:00h às 13:00h 07:00h às 13:00h 07:00h às 13:00h 07:00h às 13:00h
Hora do almoço 13:00h às 15:00h 13:00h às 15:00h 13:00h às 15:00h 13:00h às 15:00h 13:00h às 15:00h
Tarde 15:00h às 17:00h 15:00h às 17:00h 15:00h às 17:00h 15:00h às 17:00h 15:00h às 17:00h

Deise Carla Bugati Preza – Vice Diretora Educacional
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h
Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h
Tarde 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h

Maria Cristina Kanashiro – Coordenadora Pedagogica
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 13:00h 08:00h às 11:00h
Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 13:00h às 15:00h 11:00h às 13:00h
Tarde 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 15:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h

1.7.4 - Quadro de horário de funcionários.

Arisdete da Silva Ozorio - Cozinheira
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h
Hora do almoço 12:00h às 13:00h 12:00h às 13:00h 12:00h às 13:00h 12:00h às 13:00h 12:00h às 13:00h
Tarde 13:00h às 16:00h 13:00h às 16:00h 13:00h às 16:00h 13:00h às 16:00h 13:00h às 16:00h

Francisca Pereira de Souza Lima - Cozinheira
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h
Hora do almoço 11:00h às 12:00h 11:00h às 12:00h 11:00h às 12:00h 11:00h às 12:00h 11:00h às 12:00h
Tarde 12:00h às 16:00h 12:00h às 16:00h 12:00h às 16:00h 12:00h às 16:00h 12:00h às 16:00h

Asterlucia Rodrigues de Carvalho - Auxiliar de cozinha
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h
Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Tarde 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Carmen de Souza Silva – Auxiliar de cozinha
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
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Manhã 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h
Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Tarde 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Elisete Rodrigues da Silva Santos – Auxiliar de limpeza
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 08:00h às 12:00h 08:00h às 12:00h 08:00h às 12:00h 08:00h às 12:00h 08:00h às 12:00h
Hora do almoço 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h
Tarde 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Maria Jose da Silva - Auxiliar de limpeza
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h
Hora do almoço 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h
Tarde 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h

Rute de Oliveira Silva Menezes - Auxiliar de limpeza
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h 07:00h às 12:00h
Hora do almoço 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h 12:00h às 13:30h
Tarde 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h 13:30h às 16:30h

Moises Gonçalves de Carvalho -
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h 08:00h às 11:30h
Hora do almoço 11:30h às 13:30h 11:30h às 13:30h 11:30h às 13:30h 11:30h às 13:30h 11:30h às 13:30h
Tarde 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h

Shirley Ribeiro- Auxiliar de limpeza
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Manhã 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h 09:00h às 12:30h
Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Tarde 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h 13:30h às 18:00h

1.8 - Composição dos colegiados da Unidade Educacional

SEGMENTO CONSELHO ESCOLAR SUPLENTE
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PAI

Tais de Almeida Lopes da Silva Tabata Cristine Pereira da Silva
Valquiria Aparecida M Rodrigues Valéria Monsueto Alves
Simone Pereira dos Santos Viviane Bassani Mozoner
Jaqueline Venturino Cordeiro Elaine Cristina G. R. Cativi
Silvana Oliveira dos Santos Regiane da Silva Nunes Campos
Rosa Santos Letícia Prado Candido Carlos
Natalia M. Fernandes Letícia Dias dos Santos Gonçalves
Fátima Aparecida da Silva Adeliane Bayama Santos Ribeiro Adão
Regiane Aparecida dos Santos Flôrencio Janislânio Alves da Silva
Rafael Correia de Lima

DOCENTE
Susie Lidiane Santana de Oliveira Eliane dos Santos
Irma Maria Consolo Glaucia Ferreira Vaz
Maria Cristina Kanashiro Deise Carla Bugati Preza

FUNCIONÁRIO

Carmen de Souza Silva Fabiana Ap. dos Santos Martins
Aresdete da Silva Ozório Luana Mendes Dias Oliveira
Adriely Varela Constantino Fabricia Marcela Cardoso Inocêncio
Viviane Magri de Oliveira Agante Cibele Zagui dos Santos Carrareto
Caroline Costa Pereira Renata de Oliveira Maciel
Moisés Gonçalves de Carvalho Cintia Lima Moura

MEMBRO NATO Lúcia Magalhães Grana

2 - Avaliação institucional participativa

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

A autoavaliação é um processo constante, uma oportunidade para se avaliar a instituição em todos os seus aspectos,
que visa identificar os pontos positivos e, principalmente, em quais pontos a instituição deve avançare propor
medidas que melhorem a qualidade de toda a estrutura e as ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem, de modo
a se construir uma Unidade Escolarcada vez mais sólida, o que só será concretizado com a conscientização de todos
sobre a importância e necessidade da participação ativa nesse processo.

Com base nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009), temos:

Indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo.
Por exemplo, para saber se uma pessoa está doente, usamos vários indicadores: febre, dor, desânimo.
Para saber se a economia do país vai bem, usamos como indicadores a inflação e a taxa de juros. A
variação dos indicadores nos possibilita constatar mudanças (a febre que baixou significa que a
pessoa está melhorando; a inflação mais baixa no último ano diz que a economia está melhorando).
Aqui, os indicadores apresentam a qualidade da instituição de educação infantil em relação a
importantes elementos de sua realidade: as dimensões. (MEC, 2009).

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo
participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto pedagógico da unidade
educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento. Através da mobilização e participação da
comunidade na avaliação temos uma qualidade da instituição de educação infantil, maiores ganhos para as crianças,
para a sociedade e para a educação brasileira. Por isso, é muito importante que todos os segmentos da comunidade
sejam convidados a participar.
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Acentuamos de forma positiva a presença do Conselho de Escola, o qual tem muito a contribuir para aprimorar a
gestão democrática como espaços de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, finacneiras e
políticas da escola. Dessa forma, o Conselho de Escola se torna um aliado na luta pelo fortalecimento da unidade
escolar e na democratização das relações de ensino. A democratização da gestão por meio do fortalecimento dos
mecanismos de participação na escola, em especial do Conselho Escolar, pode-se apresentar como uma alternativa
criativa para envolver os diferentes segmentos da comunidade local e escolares nas questões e problemas
vivenciados pela escola. Esse processo, certamente, possibilitará um aprendizado coletivo, cujo resultado poderá
ser o funcionamento da Gestãso Democrática na escola e a consolidação desse por meio deste coletivo.

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

A unidade educacional, de acordo com sua Proposta Pedagógica, elaboroue apresentouum Plano de Ação, resultado
dos problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de superá-los ou
fortalecê-los.

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

Abaixo os momentos, os quais, que foram proporcionados para a elaboração e concretização da Autoavaliação:

1º Momento:

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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre:

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,

b) o Plano de Ação da unidade educacional

c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o que é da parte institucional (global)
da unidade educacional, embora as fronteiras entre elas são tênues.

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

2º Momento:

O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais relevantes à sua realidade sejam os
gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se avançou no
semestre, o que é preciso avançar pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e recursos.

2.2 - Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos:

2.2.1 - Processos de ensino e aprendizagem.

A Unidade Escolar visa a educação infantil e o desenvolvimento como um trabalho na formação de crianças, cujo
objetivo é que elas se tornem aptas para viver numa sociedade democrática, multidiversificada e em constante
mudança.
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Na escola consideramos desafiador conseguir adaptar uma prática pedagógica que atenda essas necessidades.
Então, diversificam-se as atividades visando proporcionar um trabalho mais adequado possível.

Cada criança é um ser único com características necessidades, habilidades, e interesses próprios. O Educador deve
conhecer cada criança, respeitando o nível de desenvolvimento em toda situação de aprendizagem, desenvolvendo
na criança um sentimento de confiança em suas capacidades para enfrentar novos desafios.

Toda situação de aprendizagem deve oferecer as crianças uma interação significativa com seus pares e com os
adultos promovendo a interação, o vínculo afetivo, a aprendizagem e o inicio de seu convívio social, oferecendo
ambientes de aprendizagem que facilitem essa interação, em pequenos grupos e grupos maiores com modelos de
relações positivas. Desta forma, a criança reconhece a dimensão social de sua aprendizagem.

Considerar os conhecimentos e experiências que as crianças trazem para o grupo, que proporciona uma
aprendizagem que responde a seus interesses e que tem significado para todas, oferecendo situações de
aprendizagem lúdicas, prazerosas e práticas. Toda situação de aprendizagem deve ter este caráter lúdico porque a
brincadeira é basicamente um processo e não apenas uma ferramenta e, através dela desenvolve-se a imaginação, o
prazer, a criatividade e a liberdade.

Ações:

Adequar os conteúdos para a participação ativa e crítica na sociedade;
As atividades propostas devem ser envolventes e dinâmicas proporcionando à criança a interação;
Atividades Rotineiras – as brincadeiras, faz de contas, contação de histórias;
Atividades intencionais – orientadas e facilitadas pelo professor;
Atividades que sejam significativas para as crianças;
Considerar os conhecimentos que a criança já possui e estabelecer relações entre o que ela sabe e o que é
novo.

O trabalho educacional deve proporcionara formação de cidadãos críticos e pró ativos, responsáveis e que
respeitem os princípios democráticos.

De acordo com o Ministério da Educação e Secretaria de Educação Básica (2009), são sinais,

“[...] que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo.”

E dentro desta concepção, os níveis de indicadores do "CEI PROFESSOR PIERRE WEIL” têm considerado o grau
de capacidade da criança de acordo com sua faixa etária, os direitos fundamentais da criança, a formação superior
de todas as professoras da instituição e a comunidade escolar que a representam.

Os indicadores apontam se as Crianças estão alguns:

Construindo sua autonomia;1.
Relacionando-se com o ambiente natural e social;2.
Tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo;3.
Expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais;4.
Tendo experiências agradáveis, variada e estimulante com a linguagem oral e escrita.5.
Construir interações entre crianças e crianças.6.
Respeitar o ritmo das crianças.7.

Os referidos indicadores de aprendizagem descritos no item, foram desenvolvidos com as crianças e encontram-se
detalhados no item 2.2.3.
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2.2.2 - Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

PLANEJADO EXECUTADO

Objetivos previstos no
Contrato de Gestão

Ações previstas no
Contrato de Gestão

Cronograma
previsto no
Contrato de
Gestão

Objetivos alcançados no
decorrer do ano

Ações executadas para o
cumprimento dos
objetivos

Cronograma
realizado na
execução dos
objetivos.

Atender a demanda de
acordo com a proposta
de atendimento
estabelecida pela SME,
cumprindo o
planejamento elaborado
em conjunto com a
CEB e NAED.

Manter o atendimento
prestado dentro da
capacidade firmada
para este convênio

O atendimento
presta se
anualmente.

Atendimento conforme o
planejamento realizado
pelo CEB e NAED.

Realizar matrículas
conforme as solicitações.

Realizado durante
o ano letivo.

Implementar os projetos
descritos na proposta
pedagógica com as
crianças.

Cumprir os projetos
descritos na proposta
pedagógica com as
crianças matriculadas.
Realização de
atividades que
contemplem os
objetivos propostos
no planejamento;

Os projetos são
desenvolvidos
trimestralmente.

Foi alcançadocom 100%
de êxito.

Cumprimento dos
projetos descritos na
proposta política
pedagógica. Realização
das atividade que
contemplem os objetivos
propostos no
planejamento.

Promoção de
festas, eventos,
passeios e
atividades
culturais e
pedagógicas.

Trabalhar durante todo
o período de
atendimento, com o
quadro de recursos
humanos estabelecidos
pela SME

Contratação imediata
de novo funcionário a
cada demissão,
levando em conta a
habilitação
profissional exigida
para o cargo a ser
ocupado.

De acordo com a
necessidade da
Unidade
Educacional.

Foi alcançadocom 100%
de êxito.

Contratação imediata de
acordo com o surgimento
da necessidade na
Unidade educacional.

Realizado durante
o ano letivo.
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Realizar as reuniões
previstas no calendário
escolar

Reunião com a
comunidade escolar
para eleição do
colegiado da escola;
Reuniões com o
Conselho de escola;
Reuniões de família e
educadores durante o
ano para apresentação
de relatórios de
trabalho e relatórios
de desenvolvimento
das crianças;
Reuniões pedagógicas
de avaliação
institucional;

As reuniões de
Conselho de escola
são no total quatro
por ano; Reuniões
de família e
educadores
trimestralmente,
assim como as
reuniões
pedagógicas para
avaliação
institucional.

Foi alcançadocom 100%
de êxito.

Convocação da
comunidade escolar para a
eleição dos novos
representantes do
conselho escolar;
Convocação dos
representantes durante o
ano letivo e da família
para acompanhamento do
desenvolvimento
individual dos alunos.

Realizado durante
o ano letivo.

Cumprir com todas as
determinações
estabelecidas nas
resoluções anuais da
SME

Seguir as
determinações da
SME em relação a:
cadastro, demanda de
matrícula, calendário,
transporte e projeto
pedagógico.

Cumprir sempre
que houver
solicitação.

Foi alcançadocom 100%
de êxito.

Cumprimento das
solicitações da SME
dentro do prazo
estabelecido.

Realizado durante
o ano letivo,
conforme
solicitações.

Manter atualizado o
Sistema Integre e o
Sistema de Cadastro de
alunos do Estado de São
Paulo (PRODESP)

Inserir nos Sistemas
as informações
solicitadas pela SME,
dentro do prazo
estabelecido.

Cumprir sempre
que houver
solicitação.

Foi alcançadocom 100%
de êxito.

Cumprimento das
atualizações dos sistemas
dentro do prazo
estabelecido.

Realizado
atualizações
sempre que
necessário.

Cumprir
prioritariamente as
ordens judiciais para
matrícula de alunos.

Cumprir conforme a
exigência
estabelecida.

Cumprir sempre
que houver
solicitação.

Foi alcançadocom 100%
de êxito.

Cumprimento das
matrículas sempre que
houve solicitação enviada
pelo SME.

Realização das
matrículas sempre
que solicitado
pelo SME

>

2.2.3 - Projetos desenvolvidos.

Projetos Desenvolvidos:
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Professora Glaice Kelly - AG I A.

Os seres humanos estão diretamente ligados em seu próprio desenvolvimento por meio da interação com a
mediação. É na brincadeira que a criança consegue vencer seus limites e passa a vivenciar experiências que vão
além de sua idade e realidade, fazendo com que ela desenvolva sua consciência. De acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNsEd):

"O período de vida atendido pela Educação Infantil caracteriza-se por marcantes aquisições: a marcha, a fala, o
controle esfincteriano, a formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de representar usando
diferentes linguagens. [...] Assim, como a motricidade, a linguagem, o pensamento, afetividade e a sociabilidade
são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das interações que, desde o nascimento, a criança estabelece
com diferentes parceiros, a depender da maneira como sua capacidade para construir conhecimento é
possibilitada e trabalhada nas situações em que ela participa." 2013 (p.86).

Pois é na brincadeira, que se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e
resolver problemas. Brincando, elas podem desenvolver sua imaginação, além de criar e respeitar regras de
organização e convivência, que serão, no futuro, utilizadas para a compreensão da realidade.

Sendo assim, as experiências vividas e adquiridas pelas crianças nessa vivência diária de aprendizagens, acaba de
forma agradável contribuindo para a aquisição do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor das crianças.

Trazer a brincadeira para o cotidiano escolar é fazer a total inserção da criança dentro do ambiente de ensino, o ato
de brincar e aprender é indissociável no contexto da educação infantil.

Entender a brincadeira como recurso de desenvolvimento pedagógico faz com que nosso olhar se volte para a
criança dentro da instituição de educação infantil, fazendo com que possamos avaliar o desenvolvimento físico,
social e cognitivo através do brincar.

Desta forma buscamos preparar um ambiente tranquilo para recebermos nossas crianças, com roda musical, onde
juntos cantamos para entretê-las e acolhê-las da melhor forma possível para que fosse criado um vínculo afetivo
desde o início.

Em se tratando da nossa rotina diária, nos preocupamos em despertar o interesse da criança em seus conhecimentos
prévios, exterioridades da afetividade, da motricidade e da inteligência, desenvolvendo com as crianças
experiências que agucem o seu desejo pelo aprendizado de forma lúdica, intensificando o aprender brincando, de
modo que elas se apropriem de si enquanto indivíduos, dos aspectos físicos do espaço, das pessoas próximas a elas,
envolvendo-se nos aspectos da linguagem, da cultura e nas estruturas de cada estágio que a criança vive em seu
processo de desenvolvimento, enfatizando nele dois elementos importantes, a imitação e o brinquedo.

O ambiente foi preparado para receber as crianças de forma acolhedora, deixando a sala colorida e enfeitada com
diversos animais e móbiles pendurados no teto, com músicas e desenhos apropriados para esta faixa etária. Nossa
rotina diária começará com a recepção das crianças com vídeo, logo após a chegada de todos fazemos uma roda
musical, onde cantamos músicas infantis variadas estimulando a linguagem oral e coordenação motora global.
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Ainda em sala, servimos o café da manhã, seguido de atividades pedagógicas que incluem também, brincadeiras no
parque onde é estimulado o convívio social, troca, estimulação motoras globais, pátio, onde trabalhamos circuitos,
atividades motoras, interação social, no tanque de areia, onde desenvolvemos atividades que estão relacionas aos
sentidos e convivência com o meio, atividades e brincadeiras pedagógicas dirigidas baseadas sempre nos projetos e
nas semanas temáticas.
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O almoço é dividido em dois ambientes, onde as crianças menores se alimentam no lactário e as crianças maiores,
no refeitório. Após o almoço seguimos com o momento do sono.

A tarde terá início com um lanche, seguida de brincadeiras juntamente com as monitoras, jantar e saída das
crianças. As trocas serão realizadas de acordo com a necessidade de cada criança.

Trabalhamos também a importância de compartilhar, por isso, temos toda sexta-feira o dia do brinquedo que as
crianças trazem de casa.

E ainda trabalhamos o lúdico e as contações de história, para estimular a criatividade e o faz de conta, as rodas
musicais para estimulação auditiva, coordenação e oralidade, nas sextas-feiras em cena, onde cada turma faz uma
apresentação para todos os amiguinhos das outras turmas e após as encenações, dançamos.
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No primeiro trimestre realizamos algumas Integrações entre as turmas, onde pudemos nos conhecer melhor e
dividir um momento gostoso com contações de história, circuitos e brincadeiras. Com essas atividades visamos
incluir e socializar com crianças de idades distintas, onde a aprendizagem acontece de forma lúdica e natural. A
devolutiva das crianças foi positiva, pois receberam bem as turmas convidadas para a integração, pois criamos
novas vivências e interações distintas das que estão acostumados a vivenciar em casa com a família e na sala de
referência. As integrações ocorreram durante todo o ano letivo.

A Sexta em cena é um projeto realizado pelo centro de educação infantil onde trabalhamos os variados tipos de
linguagem e a integração entre as turmas, pois às sextas-feiras todas as turmas se reúnem no pátio para prestigiar e
apreciar há apresentações de teatrais ou musicais. Cada início de mês montamos um calendário onde cada turma se
propõe a fazer a apresentação de sua turma, ao final de cada apresentação, convidamos todos para dançar,
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formando uma grande festa. Esse projeto ocorre durante todo o ano.

Nós trabalhamos a festa dos Aniversariantes de cada mês, comemorando no pátio com as outras turmas dos
agrupamentos I, II e III, com parabéns, lanchinhos e bolo. Nesse momento contemplamos a integração entre todas
as turmas e parabenizamos os aniversariantes com uma grande festa.

Ainda no primeiro trimestre trabalhamos o projeto Identidade, onde realizamos atividades que buscaram fazer com
que as crianças começassem a conhecer as partes do corpo através de músicas, histórias e brincadeiras. Imitação de
sons e gestos. Realizamos atividades com diferentes materiais como: roupas das crianças, brinquedos e livros que
as famílias enviaram, carimbo de partes do corpo, placas com expressões, etc. Confecção de um painel sobre o
tema Identidade. Músicas relacionadas ao tema. Passeio aos arredores do CEI para exploração corporal. Assistir
DVDs relacionados ao tema. Mostrar figuras grandes e coloridas das crianças.

Tivemos ainda O Dia da Inclusão onde todos os agrupamentos se reuniram para participar de uma gincana, onde
puderam incluir os colegas com necessidades especiais.
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E as semanas educativas, onde trabalhamos A Festa da Partilha, fizemos uma integração entre os agrupamentos I
A, B e C, que de modo coletivo fizeram um Bolo de cenoura e o saborearam todos juntos.

Tivemos ainda a semana do Monteiro Lobato, onde comemoramos a história desse belo autor infantil, contando
suas histórias, como "As reinações de Narizinho" e encerramos com um desfile das crianças fantasiadas com os
personagens, todos os agrupamentos do CEI participaram.

Finalizamos o segundo trimestre com o Projeto Música, com apresentação do cartaz com as atividades feitas com
as crianças. Foram realizadas atividades com diferentes entonações sonoras (alto, baixo e médio) nas falas, nas
canções e ao tocar instrumentos musicais.

Confeccionamos chocalhos com garrafa pet de 600ml com grãos de feijão, trabalhamos diariamente músicas
infantis em roda, em momentos onde as crianças brincavam com brinquedos (blocos, bolinhas, bonecas, etc.),
tornando o ambiente musical.

Foram apresentados instrumentos musicais da bandinha do CEI, cada som correspondente e sua intensidade, em um
primeiro momento foi apresentado pela professora e em momentos seguintes, as crianças ficaram livres para
interagir com os instrumentos. Fizemos rodas musicais utilizando um instrumento por dia.

Foi apresentado também, um violão, realizamos atividades que despertaram nascrianças pequenas a curiosidade
através de atividades lúdicas em relação a si enquanto sujeito, sua identidade e autonomia, conhecendo a si mesmo
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e o outro, através de conteúdo específicos para esta faixa etária envolvendo principalmente atividades com
instrumentos musicais que auxiliassem no desenvolvimento do equilíbrio, tonicidade, coordenação global,
coordenação fina e óculo-manual.

Neste trimestre trabalhamos a Festa da Roça, onde trabalhamos em sala os animais e comidinhas da fazenda
através de histórias e fantoches e também tivemos a participação ativa das famílias na confecção do nosso painel e
na dança das crianças.

Tivemos também o dia das Famílias na escola, onde fizemos com que conhecessem um dia da nossa rotina, com
roda musical, contação de história e atividade coletiva, além de uma linda apresentação do agrupamento III.

A tradicional e famosa semana educativa da Pipa sem cerol, onde conscientizamos nossas crianças da importância
do brincar sem riscos a nossa vida, confeccionamos em integração com os agrupamentos IA, I B e IC Foguetinhos
e brincamos com as pipas de Montessori no quiosque.
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Finalizamos o terceiro trimestre com o Projeto Curiosidades da minha turma, aonde vimos à necessidade de
despertar a leitura nos ambientes de educação infantil e a necessidade da aplicação de atividades que despertem o
prazer de ler, e estas devem estar presentes diariamente na vida das crianças, desde bebês. Conforme Silva (1992,
p.57) “bons livros poderão ser presentes e grandes fontes de prazer e conhecimento. Descobrir estes sentimentos
desde bebezinhos poderá ser uma excelente conquista para toda a vida”.

Uma importante ferramenta pedagógica na educação infantil são as histórias, voltadas para o mundo lúdico seja ela
um conto, fabula, gibi ou cordel, o universo infantil necessita dessa forma escrita para a interpretação da criança,
que consistia em contações de história, utilizando aventais, fantoches, livros, fantasias, revistas e gibis que as
crianças pudessem explorar livremente e mergulhar nesse mundo mágico das histórias.

Neste trimestre pudemos vivenciar e explorar a semana do Idoso, com apresentações de uma turma de idosos
convidados para contar histórias e fazer apresentações para nossas crianças. Ter os avós por perto é sempre uma
benção que deve ser aproveitada ao máximo.

Tivemos um planejamento incrível para nossos pequenos na semana das Crianças, onde pudemos aproveitar com
festas do pijama, fantasia, baladinha, brinquedos como pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, doação de
sorvetes, banho de mangueira e chup-chup. Foram momentos ótimos cheios de ludicidade, encanto e alegria.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 40/322

10/05/2018 às 16:56:03

Encerramos quarto trimestre com o Projeto Cores e Texturas, onde foram desenvolvidas atividades voltadas para
estimular e ampliar a coordenação motora, promovendo momentos de concentração, manuseio com tinta
comestível e diversos tipos de texturas, exploramos as possibilidades de ideias, utilizando bolinhas de gel, massa de
modelar confeccionada com as crianças utilizando farinha de trigo e corante de alimentos, exploramos diferentes
materiais e superfícies com as placas sensoriais para ampliar as possibilidades de expressar-se por meio deles.
Tivemos contato com o meio externos através de caminhadas com os pés descalços para que as crianças sentissem
o gramado e brincamos no tanque de areia para explorar essa textura.
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Na Semana do livro, não foram realizadas atividades coletivas nos agrupamentos I (A, B e C). Foi realizado de
forma coletiva apenas um Teatro com as professoras, onde foi contada uma história sobre os tamanhos e assuntos
diferentes dos livros para as crianças e feita a contação da história "Bruxa, bruxa venha a minha festa".

Nosso quarto e último trimestre foi encerrado com a linda Festa da Família, onde tivemos muitas apresentações
de todas as turmas do CEI, comidinhas, bebidas e brincadeiras para nossas crianças, que se divertiram pra valer!

Observou-se durante esse ano letivo que é de fundamental importância que a criança tenha a vivencia de
brincadeiras em seu desenvolvimento, pois é por meio de atividades lúdicas e da rotina diária, que se tem a
ampliação de habilidades motoras, os aspectos sociais e emocionais. Cabe a nós, profissionais da educação
envolvidos no processo de educar e ensinar, a função de proporcionar momentos planejados que visem a
aprendizagem por meio da brincadeira.

Assim posso concluir que a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento pleno durante a educação infantil,
sendo dever de o educador direcionar as atividades visando às necessidades e particularidades das crianças
envolvidas em suas práticas pedagógicas por meio de jogos e brincadeiras.

Professora: Irma Maria Consolo

Agrupamento ll

Introdução :

Demos início ao ano letivo com a semana de adaptação das crianças novas e das que já faziam parte da escola.
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Foram muitas as novidades: professoras, sala de convívio, colegas novos, etc. E para fazermos desse período o
mais agradável possível, pensamos em atividades interessantes, ambiente acolhedor e acima de tudo dedicação,
amor, carinho e paciência por parte das educadoras, sendo muito importante o entendimento sobre o que é
adaptação e como se dá esse período de tantos desafios.

Proporcionamos um ambiente acolhedor que permitiu que as crianças ficassem em segurança e acolhida no
ambiente da escola. Foi um momento de conhecimento e construção de vínculos afetivos entre crianças,
educadoras, instituição e família, a fim de que todos possam conhecer e viverem novas experiências, expressando
seus sentimentos, pensamentos e emoções livremente, possibilitando um pleno desenvolvimento físico, emocional
e social.

A adaptação aconteceu durante uma semana, nos dois primeiros dias no período das 7:00h às 9:00h, no terceiro e
quarto dia das 7:00h às 11:00h, no quinto das 7:00h às 14:00h e nos dias seguintes o período completo, exceto as
crianças que tiveram mais dificuldade para se adaptar.

Iniciamos a acolhida das crianças, com músicas e brinquedos diversos, no momento seguinte foi oferecido o café
da manhã, fomos ao solário para acalmar as crianças que estavam mais nervosas, brincamos de jogo da imitação
dos animais e contamos história adequada ao momento.

No segundo dia a acolhida foi feita ainda com bastante resistência por algumas crianças, iniciamos o dia com
musica e muitas brincadeiras para que pudéssemos distrair e acalmar os que ainda choravam, tomamos o café e
fomos todos ao solário para participar das brincadeiras com bolinhas colorias .

No terceiro dia o colhimento foi feito com DVD e músicas, fomos ao solário brincar com bolas de diversos
tamanhos e garrafas com água colorida,a troca e higienização das crianças( enquanto algumas educadoras fazem a
troca das fraldas das crianças as outras ficaram na sala ), no almoço ofereceremos o alimento, um outro momento
de adaptação pois as crianças estavam num processo de aquisição de sabores, texturas e tipos de alimentos, por fim,
o dia terminou no soninho.

No quinto dia a acolhida foi feita com músicas e brincadeiras de imitações, fomos ao café da manhã, brincamos
com revistas, onde as crianças manusearam e exploraram as revistas e os outros brinquedos da sala , no momento
da higiene das crianças foi feita uma roda com contação de histórias, fizemos o horário do almoço, ao retornar pra
sala prepararemos as crianças pro momento do soninho.

Terminamos a semana de adaptação no agrupamento I,mas não significou que esse período terminou, continuamos
permitindo e considerando as capacidades e individualidades de cada criança.

A roda da conversa é uma atividade que aconteceu diariamente, um momento rico e de interação com a turma, pois
cantávamos musicas e fazíamos os combinados da turma sempre respeitando a faixa etária. Esse momento
aconteceu em diferentes situações, como por exemplo, antes do café, após a contação de histórias, durante o lanche.
Na maioria das vezes, a roda foi realizada na sala, mas também aconteceu no pátio, no quiosque, em lugares que
acomodavam bem as crianças.

O banho fez parte de nossa rotina diária, um momento único de cada criança com a educadora, onde acontecem
grandes trocas de carinho e aprendizado.

Na Creche as refeições do nosso agrupamento no primeiro semestre foram realizados no lactário. No segundo
semestre, as crianças maiores foram para o refeitório, onde as crianças realizaram as refeições (café, almoço, lanche
e jantar). Durante o decorrer do ano, estimulamos as crianças a comerem sozinhas. Algumas já conseguem e
passam a se alimentar no refeitório, as outras estão bem próximas de conseguir, vão adquirindo dentro do processo
estimulante e conforme suas habilidades.
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Após o almoço e jantar as crianças descansam em um ambiente acolhedor, tranqüilo e confortável. São colocados
colchões por toda sala, com uma canção de ninar, para completo relaxamento das crianças, é fechada todas as
cortinas, para proporcionar que o ambiente esteja com uma luz baixa nesse momento.

Iniciamos o Projeto Identidade, teve como objetivo, o conhecimento global do ser humano: conhecendo seu corpo
por meio de músicas, gestos e livros infantis que fale do corpo do bebê/criança, ampliando conceitos sobre sua
identidade e tendo consciência de si e do outro, descobrindo que o indivíduo está presente em todas as
comunidades, relacionando-se com outros seres e com todo o ambiente onde vive e identificando e analisando
diferenças, conceitos, pré - conceitos, características, valores de toda uma sociedade a qual ele está inserido.

Demos inicio neste projeto com atividade referente ao Livro: “ O que o bebê tem”. Partindo desta história
começamos a falar e nomear as partes do corpo, onde mostramos no livro a perna e depois pedimos que eles
apontassem em seu próprio corpo , repetindo assim com várias partes do corpo, conforme a música ia dando os
comandos .Essa atividade foi repetida outras vezes.

Outra atividade que fizemos, foi o desenho do corpo de uma criança no papel Kraft. Depois de desenhada,
colocamos em exposição e estimulamos para que eles nomeassem as partes do corpo partindo do desenho , usamos
o aluno Miguel como modelo, no momento desta atividade a aluna Esther dizia Miguel quando era perguntado que
parte do corpo era. Retomamos em outros momentos essa atividade para colocarmos papel crepom na cabeça
simbolizando o cabelo, e em outro momento, pegamos nosso desenho novamente para desenhar o olho , boca e
nariz. E assim sucessivamente, até que o corpo estivesse completo.

As atividades deste projeto foram acontecendo em conjunto com adaptação das crianças que apesar de ficarem o
dia todo, estavam se adaptando a nova rotina e também realizava atividades de estimulação com os que estavam
aprendendo a andar ou a engatinhar, sempre associando todas as atividades com as partes do corpo.

Medimos as crianças com barbante e guardamos para que pudéssemos comparar o tamanho de cada um depois de
um mês, na atividade com giz para desenhar ( brincar) na lousa notamos que os alunos Pedro, Theo, Esther e o
Arthur Sangy seguram o giz com firmeza e destreza com um bom movimento de pinça e ainda fazem rabisco de
cima para baixo, somente o Pedro arriscou fazer movimentos circulares.

Neste primeiro trimestre aconteceram atividades do dia da inclusão, onde fizemos uma gincana para todos os
alunos da escola participarem, foi realizada a corrida na cadeira de rodinha simbolizando a cadeira de roda, depois
fizemos uma atividade onde vendamos os olhos das crianças e elas tinham que alcançar a sua professora
reconhecendo seu comando de voz.

Nesta mesma semana fizemos uma atividade de integração com os outros Agrupamentos l, sendo culinária, onde
levamos as crianças para o refeitório e preparamos um bolo de cenoura mostrando os ingredientes separadamente e
depois de misturados. Assim que o bolo ficou pronto, partilhamos.

Também trabalhamos a semana do escritor Monteiro Lobato. No primeiro dia, nos fantasiamos com personagens
do Sitio Do Pica-Pau Amarelo para recebermos as crianças e começarmos a confecção da nossa boneca da Cuca.
No segundo dia, tivemos uma atividade de Cinema, onde assistimos há um episódio do sitio do pica-pau amarelo.
No terceiro dia, tivemos um momento de integração com toda escola, onde aconteceu um desfile das crianças
fantasiadas de algum personagem do Sitio do Pica-Pau Amarelo. Pra fechar as atividades da semana, os educadores
apresentaram um teatro da Emília uma personagem de Monteiro Lobato.

Encerramos as atividades do primeiro trimestre, já planejando as atividades do próximo projeto.

No segundo trimestre, desenvolvemos dois projetos dentro do nosso agrupamento, o primeiro relacionado a
musicalidade que tinha como objetivo o desenvolvimento e aquisição da linguagem oral de maneira lúdica e que
nossos alunos pudessem por meio da dança, gestos e brincadeiras entrosados com a música, e a expressão corporal
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o desenvolvimento da coordenação motora e o equilíbrio.

Num primeiro momento apresentamos diversos instrumentos as crianças, enfatizando o som que eles emitem, logo
depois, foi a vez dos pequenos de conhecer os instrumentos e tocá-los, descobrir e entender a dinâmica do sons que
através dos movimentos poderiam alternar o ritmo e a tonalidade.

Diariamente, cantamos e gesticulamos com as crianças, onde percebemos como a musicalidade encanta e está
fortemente presente no cotidiano dos nossos alunos. Junto com o agrupamento I-A, realizamos a integração das
turmas em uma apresentação musical. O projeto ainda está em andamento e terá continuidade no segundo semestre
de aulas. Seguem alguns registros relacionados as atividades:

O projeto curiosidades iniciou com a curiosidade e o encantamento que as crianças tem pela contação de historias,
o mundo do faz de contas dos livros infantis, por meio de gibis, livros ilustrados e figuras representativas. O projeto
tem como objetivo desenvolver a oralidade das crianças por meio de histórias, introduzindo na rotina de nossos
alunos o hábito da leitura desde pequenos.
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Duas semanas antes da nossa festa da roça, trabalhamos com as crianças de forma lúdica através de contação de
história e músicas, animais do meio rural e os sons emitidos com ilustrações lúdicas.

O trabalho realizado com as crianças do agrupamento I B no terceiro trimestre, foi pensado e executado visando
alcançar os objetivos traçados no nosso plano de ensino no início do ano letivo, para isso realizamos as atividades
nas semanas educativas, nos projetos e por meio das outras atividades desenvolvidas.

Iniciamos com a semana do idoso, onde foi pedido para a família enviar fotos dos avós dos nossos alunos, esta
atividade foi pensada para que pudéssemos falar com nossos bebês sobre os idosos partindo de suas realidades, pois
sabemos que eles ainda não tem o conceito estabelecido, mas conhecem os avós, então mostramos as fotos
enviadas pelas famílias e os que já falavam diziam: “Vovô Theo¨, ¨Meu vovô¨, logo após a apresentação das fotos
lemos o livro: “O Grande Rabanete”, que conta a história de um dia na horta com o vovô e a vovó, para que as
crianças entendam que não só eles tem avós.

No dia seguinte iniciamos a confecção da nossa boneca Idosa, essa atividade queremos concretizar tudo que foi dito
sobre os idosos, o tipo de vestimenta, o porquê eles usam óculos, a cor do cabelo e faremos novamente uma
contação de história, usamos a Chapeuzinho Vermelho, esta história também foi escolhida por falar da vovozinha.
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Neste terceiro dia, retomamos e finalizamos a confecção da nossa boneca, onde depois de finalizada as crianças
escolheram um nome para ela – “Vovó Filó”, as crianças tiveram o maior cuidado com ela, a Laura disse: ¨-
Cuidado ela é vovózinha”. Também montamos o nosso painel de fotos dos vovôs do agrupamento I B.

No quarto dia da semana do idoso toda a escola em um momento de integração participou de um desfile onde as
crianças estavam vestidas e caracterizadas de vovô ou vovó e para finalizar a semana tivemos uma apresentação de
um grupo da terceira idade, um outro momento de integração de toda a escola.

Neste trimestre finalizamos o projeto musicalização que começamos em meados de junho e finalizamos em meados
de setembro foi um projeto onde apresentamos vários tipos de instrumentos musicais e as crianças puderam
manusear a todos. Por meio deste projeto trabalhamos também o tempo das músicas cantadas, com ritmos mais
rápidos e outros mais lentos, com entonação mais grave ou mais aguda.

Assim apresentamos figuras tiradas da internet ou de revistas de inúmeros tipos de instrumentos musicais, pois
tínhamos consciência que não poderíamos apresentar todos os instrumentos e com as figuras conseguimos
apresentar um número maior de instrumentos. Esta atividade foi desenvolvida algumas vezes, pois com crianças de
berçário foi importante a repetição para que eles aprendessem e conhecessem novas palavras e instrumentos
musicais. No final do projeto as crianças já conheciam vários dos instrumentos.

Outra atividade desenvolvida, foi apresentação da bandinha da escola, com essa atividade eles puderam manusear
os instrumentos partindo novamente pra o concreto, no primeiro dia que desenvolvemos essa atividade as crianças
ficaram tímidas mas depois da terceira vez elas tocavam e brincavam com muita intimidade. Com a caixa de
música (uma caixa onde tem varias figuras e partindo da figura retirada cantamos uma musica), podemos cantar
várias músicas com entonações diferentes, em determinada musica ate fazemos silêncio durante a música.

Trabalhamos também com corda, esta atividade foi desenvolvida com os mais velhos de berçário, pois esses que
apresentaram coordenação para atividade, entretanto, alguns pularam e outros tentaram pular a corda, com essa
atividade começamos um desenvolvimento de ritmo com as crianças.

Tivemos sucesso no objetivo em dar as crianças do berçário, o primeiro contato com a diversidade de sons e
movimentos, além da oportunidade de viver a música, apreciando, cantando e criando sons. A música está presente
na nossa vida desde cedo, e é importante dar ênfase a este tema, pois através dela conseguimos desenvolver
aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos. Através da arte da musica e da dança as crianças ampliam suas
relações com o espaço natural ou construído, até mesmo se expressando a partir de seu esquema corporal.

O projeto Projeto Cores e Texturas teve início no meio de setembro e será finalizado no final terceiro trimestre
onde começamos trabalhar com a estimulação e ampliação da coordenação motora, promovendo momentos de
concentração, proporcionando momentos de manuseio com tinta e diversos tipos de texturas, explorando diferentes
materiais e superfícies para ampliar as possibilidades de expressar-se por meio deles.

Para atingir os objetivos deste projeto desenvolvemos as seguintes atividades:

Com as placas sensoriais, podemos trabalhar com diversas texturas para tatear, proporcionando assim momento de
descoberta e aprendizado, os menores a primeiro momento reagiram tentando tirar as mãos, já os maiores aceitaram
sem resistência, mas depois quando fizemos novamente os pequenos já não estranharam mais e os maiores dão
preferência por texturas mais suaves como, por exemplo: algodão e esponja. Ainda usando o tato, mas agora
também utilizando o olfato confeccionamos saches com chá mate, café, canela em pau e cravo, depois de ser feito
os saches eles manusearam tateando e cheirando, teve aluno que foi com a língua pois foi aguçado seu sentido e
entendemos que nesta fase as crianças estão na fase oral por isso esse comportamento.em outros momentos fizemos
massinha com farinha e corante comestível nesse momento todas as crianças participaram do preparo ate a
brincadeira em si, nessa atividade avaliamos a criatividade e a coordenação motora, os mais velhos da turma
enrolaram as massinhas e depois de um dizer que era cobra, todos diziam também, já os mais novos amassava e
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colocaram na boca, mas automaticamente repudiavam pios era muito salgado .

Em outros momentos fizemos atividades sensoriais com os pés, fizemos em vários momentos circuito utilizando
caixa favo de ovo, colchão, tartaruga com areia e um escorregador pequeno, as crianças aceitaram a brincadeira,
somente a aluna Anna que chorou ao pisar na areia. Em outro momento fomos passear pela escola sem calçado
explorando os diversos pisos que existe em nossa escola, passamos pelo piso frio da sala, depois fomos para o piso
rústico, em seguida passamos pelo gramado chegando no parque externo que tem terra e algumas pedrinhas até
chegarmos no tanque de areia, nesta atividade várias crianças resistiram, mas a Anna foi a única que chorou até
chegar no tanque, já no tanque de areia várias crianças choraram não aceitando a brincadeira de primeiro momento,
depois de algumas vezes eles foram se familiarizando, e com a contação de história demos início ao projeto
curiosidades da minha turma, pois partindo das observações feitas no primeiro semestre percebemos o grande
interesse que as crianças tinham com os livros e histórias contadas.

 

Além de trabalhar com atividades relacionadas aos projetos, estimulamos nossas crianças em todos os espaços da
escola, pois as atividades de estimulação são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento da criança.
A estimulação dos bebês vai muito além de mordedores e chocalhos. É fundamental que, nos primeiros meses de
vida, os bebês sejam estimulados com mecanismos de repetição, de imitação e da exploração sensorial. Isso se dá
por meio de atividades que instigam a concentração, percepção e comunicação.
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Na semana das crianças tivemos diversas atividades, onde as crianças do agrupamento l participaram de todas,
foram atividades direcionadas a diversão e entretenimento dentro do ambiente escolar, fazendo da semana da
criança um grande momento de descontração e alegria.

Tivemos o dia da festa do pijama, foi um momento de interação com as outras turmas, em que nossos alunos
fizeram um grande desfile no pátio da escola, foi divertido e animado.

No nosso baile a fantasia, pedimos assim como na festa do pijama que nossos pequenos viessem a caráter, na
semana da criança não poderia faltar animação, e fizemos desse momento uma grande discoteca com músicas
animadas e dançantes, além de muita diversão foi um momento de grande interação entre toda a turma.

O baile a fantasia não foi a única atividade do dia, para completar a diversão tivemos ainda os brinquedos infláveis,
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foi uma verdadeira farra as crianças adoraram.

O banho de mangueira no solário foi só diversão, o último dia da semana da criança não poderia terminar diferente,
toda a nossa turma ficou concentrada na parte externa da sala e lá tivemos um grande momento de descontração.
Fizemos muitas brincadeiras regadas de muita alegria durante a nossa manhã.

Com a semana da criança encerramos o terceiro trimestre em grande estilo e brincadeira, sendo assim avaliamos
nosso trabalho, vendo que precisamos melhorar, mas satisteitas por ter alcançado muitos dos objetivos do início do
nosso trabalho.

Nos espaços externos a turma do AG IB, tem livre acesso aos brinquedos e as brincadeiras que mais se identificam,
nesses mesmos espaços, fazemos a estimulação cognitiva através de atividades direcionadas ao desenvolvimento
motor e intelectual de nossos alunos.

Durante a brincadeira observamos alguns alunos que possuem mais afinidades com determinadas brincadeiras e
brinquedos, assim por meio dessas observações podemos direcionar as atividades tornando o ensino intencional a
cada um, respeitando suas limitações e particularidades.

Durante as atividades realizadas dentro e fora da sala de aula nossos alunos buscaram alcançar todos os objetivos
pedagógicos propostos dentro do período de aula no plano de ensino, a interação social foi um ponto positivo uma
vez que, a turma se relaciona bem acontecendo as trocas de experiências e vivência dentro do agrupamento.

Foram essenciais os projetos desenvolvidos ao decorrer do processo de aprendizagem, pois os mesmo foram
pensados para a faixa etária do Ag I B, no projeto de musicalização, foi trabalhado algumas atividades em grupos e
outras com toda a sala, com essa metodologia, conseguimos um melhor desenvolvimento das atividades, com o
projeto cores e texturas que teve inicio neste trimestre nossa sala respondeu bem as atividades proposta.

PROFESSORA: SUSANA THAIS - AG I C

O AGI - C do CEI Nave Mãe Prof. Pierre Weill, estão matriculadas no ano de dois mil e dezessete (2017), trinta e
três crianças, distribuídas em um grupo heterogêneo com idade e fases de desenvolvimento misto,desdecrianças
bem pequenas, com quatro meses até crianças de um ano e nove meses. Por se tratar de uma sala onde as fases de
desenvolvimento são plurais, a proposta norteadora para atender as necessidades das criançascomo sujeito histórico
e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre
a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Diretrizes Curriculares, 2010). Para efetivação de seus objetivos, as
propostas pedagógicas promoveram condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e
tempos que assegurassem o desenvolvimento das crianças em sua integralidade, entendendo a indivisibilidade das
dimensões expressiva motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças. As
atividades foram elaboradas e desenvolvidas de acordo com as necessidades das crianças,prevendo uma
flexibilidade planejada de acordo com os objetivos propostos, para que a troca de experiências sempre acontecesse,
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de forma significativa no ambiente escolar.

As atividades foram desenvolvidas de acordo com o projeto “música” neste primeiro trimestre. A proposta e
objetivos propostos foram em desenvolver momentos em que as atividades tivessem a participação das crianças,
envolvendo todo o grupo. As que andam para as que ainda não engatinham. Em todas as atividades desenvolvidas,
rotina e estímulos verbalizavam com as crianças sobre as atividades do decorrer dodia.

.

Ao som de músicas, foram proporcionadas as crianças, atividades lúdicas no pátio. As crianças puderam manusear
e explorar os brinquedos no pátio interagindo com outras crianças e adultos. Esses momentos fizeram parte da
rotina das crianças no decorrer do projeto.
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Para que a sala ficasse com atividades realizadas pelas crianças realizamos atividades para organização da sala com
o carimbo das mãos das crianças e com CDs. No primeiro momento as crianças apresentaram resistência ao
manusear. Com a mediação respeitando o processo, limites de cada uma delas, foi possível que as crianças tivessem
contato com os materiais sem causar irritação, estresse ou desconforto.

O carimbo nas mãozinhas das crianças auxiliam na coordenação motora fina, os quais as mesmas vão assimilando
esse processo na educação infantil. São atividades que facililitam no entendimento das partes motoras no manuseio
dos objetos.Segue abaixo a finalização das mãozinhas no eva e dos mobiles para expor na sala.

Os instrumentos músicais que foram proporcionado pela escola (flauta, chocalhos, pratos de bateria etc.)
contribuiram para o desenvolvimento motor, favorecendo a sensibildade auditiva e afetiva, ao trabalhar com as
crianças o compartilhar, esperar a vez do outro para o manuseio dos instrumentos. Reuniumos as crianças proximo
encostadas na parede, para manter a organização das crianças e assim para que todas participassem da atividade.
Representamos varias danças com as crianças, demonstrando os sons que cada instrumento fazia. Depois de
concluirmos a atividade, as crianças manusearem os intrumentos. Não foi possivel deixar que todas as crianças
manuseassem de uma vez, por isso chamamos as crianças em duplas ou em grupos de cinco para manusearem os
instruentos.
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Nesta atividade abaixo, foram utilizados garrafas pet como recursos para a percepção de ritmo, estimulação visual e
coordenação motora fina, na construção de sons com garrafas pets. Demonstramos as crianças de como realizar o
enchimentodas garrafas com grãos ( milho, arroz, ervilhas e feijão). As crianças maiores apresentaram aoutonomia
ao manusear as garrafas, as crianças menores manusearam as garrafinhas depois de prontas.

Na semana do dia das mães, no deocrrer da semana foi realizado momentos voltado a temática “mamãe”. Foi
decidido na formação (em conjuto) fazer um cartão para as mães, onde esse cartões ficaram expostos no pátio da
escola. Para que o cartões tivessem a participação das crianças, a professora realizou com elas a pintura com
esponja dentro do cartão. Desenhamos uma rosa com um vaso para facilitar a pintura. Foi fornecido pela escola um
café da manhã para as familias que representam a imgem cuidadora das crianças. As famílias da turma do AGI – C
se reuniram na sala, interagindo com a professora e educadoras. Foi organizado uma roda com as famílias,
demonstrando a rotina das crianças no ambiente escolar. Pedimos para que as famílias se manifestassem falando
sobre a escola, as famílias falaram positvamente sobre a escola no momento da roda.
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Ao término da degustação, todos se dirigiram para o solário dando seguência a rotina das crianças. Foi um
momento especial de valorização referente ao trabalho da escola, principalmente a interação entre as famílias e a
escola. As crianças demonstraram muita alegria, principalmente quando estavam no solário com os brinquedos e as
famílias.

Para que o projeto fosse significativo para as crianças a professora disponibilizou alguns instrumentos que são
utilizado por músicos, com o objetivo de estimular e permitir o contato direto e indireto da turma com sons e
instrumentos. Observamos o quanto o projeto despertou o interesse e participação das crianças. Elas se
identificaram com as músicas e instrumentos, demonstrando atenção e concentração nestes momentos. Cada dia da
semana foi disponibilizado um instrumento.
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As crianças também apreciaram o teclado, pois no momento em que elas teclavam, saia som. Todas as crianças
participaram e quando encerramos algumas crianças choraram, pois queriam continuar participando.

A festa da “Roça” auxiliou no desenvolvimento de ritmos de músicas, movimentos, painéis, comidas típicas, e no
manuseio de materiais. Unificamos a temática desenvolvendo atividades voltadas ao tema, para maior assimilação
das crianças. Para elaboração do painel utilizamos papel grafite, tintas, pincéis, palito de sorvete e outros materiais
para construção dos painéis. O primeiro painel as crianças juntas com suas famílias deveriam montar o corpinho
enviado para casa uma menina da roça ou um menino. A participação da família ocorreu positivamente, pois, mais,
que a maioria enviou os corpinhos caracterizados. O segundo painel construímos com as crianças na sala,
intervindo só quando necessário para pintura dos palitos de sorvetes. Para o encerramento da “Festa da Roça” foi
realizada a festa com a participação das famílias e com a apresentação das crianças de cada agrupamento.
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A caixa de música ocorreu em vários momentos, desenvolvendo a linguagem oral das crianças, assimilando as
imagens com a música. Percepção auditiva, reconhecimento das músicas cantadas no ambiente escolar. Esses
momentos aconteciam depois do solário (com brinquedos) pátio e parque.

Confeccionamos uma pipa para as crianças do AGI – C para facilitar o reconhecimento das crianças com a
temática. Realizamos momentos na área externa da escola, interagindo com as turmas do AGI – A e B.

Verbalizamos com as crianças de como seria as atividades no decorrer da semana. Conscientizarmos as famílias
sobre o perigo de manusear a pipa sem os cuidados necessários e de forma consciente. No ambiente externo
utilizamos toda área para soltar pipas com as crianças. As crianças assistiram vídeos (DOKI e PEPPA) referentes à
temática Pipa Sem Cerol).
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Realizamos a bandinha no quiosque da escola, cantando e dançando para as crianças Ao finalizar esse momento,
direcionamos as crianças na casinha de boneca para que as mesmas tivessem o contato com alguns instrumentos
musicais da casinha.

No decorrer do projeto continuamos a realizar a roda cantada com os instrumentos. Esse momento ocorreu nas
últimas semanas próxima das férias.

A contação de histórias faz parte da rotina da turma do AGI – C, esses momentos ocorreram depois do ambiente
externo, para que as crianças se sentissem mais calmas. Na finalização das histórias, e entregue as crianças gibis ou
revistas para que elas possam manusear. A proposta era desenvolver nas crianças o movimento leitor ao manusear
as páginas. Algumas crianças através dos estímulos se utilizam dos dedinhos para mudar as folhas dos gibis ou
revistas.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 57/322

10/05/2018 às 16:56:03

Essas atividades foram desenvolvidas com o objetivo de trabalhar regras com as crianças (momento de sentar,
levantar, não e sim). Os estímulos com pneus e tuneis foram utilizadas como estratégias para o fortalecimento das
partes físicas do corpo (pernas, braços e tronco). Foitrabalhada a autoestima das crianças, pois ao conseguirem
realizar, aprofessora com as educadoras vibravam com as crianças. Esse mesmo comportamento ocorreu com as
crianças que precisavam do auxilio da professora.

No túnel as crianças menores apresentaram maior agilidade na conclusão do percurso, outras crianças apresentaram
resistência, pois dentro do túnel apresentava ser escuro. Em todas as atividades desenvolvidas as crianças eram
sentadas, assim todas poderiam visualizar a brincadeiras e os estímulos que eram realizados.

As brincadeiras e os brinquedos são importantes na construção das crianças como ser social, por isso foi tão
importante favorecer esses momentos (o brincar). Em todos esses momentos as crianças receberem a mediação de
como brincar, de como cuidar dos brinquedos e do compartilhar.

A roda da conversa é uma atividade diária para familiarizar as crianças com o projeto, no decorrer dos trimestres.
Esse momento ocorre depois do acolhimento (entrada) onde a acomodamos as crianças em circulo e com músicas
gestuais, aguardando o horário do café da manhã.
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Depois do café direcionamos as crianças para área externa (parque, pátio, casinha de boneca, solário e quiosque).
Esses momentos fazem parte da rotina das crianças, os quais ficaram definidos que cada dia da semana as crianças
iriam explorar um ambiente da escola. Esses momentos foram essenciais na rotina das crianças, proporcionando á
elas o contato com a natureza e o fortalecimento do corpo através das atividades motoras como: Túnel, brinquedos,
brincadeiras e circuito. As atividades foram respeitando os limites e a particularidade de cada criança em seu
processo de desenvolvimento.Reunimosa turma próxima ao quiosque do estacionamento, verbalizando com as
crianças sobre o momento para que assimilassem de como realizar a brincadeira. Todas as crianças participaram do
momento.Algumas crianças apresentaram dificuldade para concluir. Outras realizaram com autonomia.

Tivemos a semana educativa (Idoso) os quais as atividades foram voltadas a conscientizar as crianças sobre os
cuidados, respeito e principalmente enfatizar que um dia, nós também seremos idosos.Iniciamos o primeiro dia da
semana (decidido em conjunto no TDC) que todos deveriam se caracterizar de vovós ou vovôs, assim as crianças,
principalmente as menores assimilarem o tema que iriamos trabalhar naquela semana. Organizamos as crianças no
solário para contar a história:A menina, o cofrinho e a Vovó (Cora Coralina). A história foi representada com a
mudança de tom de voz, como se fosse contada por um idoso. A proposta foi em atrair o foco das crianças para
história mantendo-as atraídas pelo momento.

Solicitamos aos pais para que enviassem uma foto de seus filhos com os avós (turma do AGI – C) para trabalhar o
tema com as crianças. Reunimos às crianças na sala, apresentando as fotos com os avós para turma. A proposta
dessa atividade foi em resgatar na turma o afeto que os avós representam para as crianças.Depois de finalizar esse
momento com as crianças, no dia seguinte elaboramos um painel para expor no pátio da escola com as fotos
enviada pelas famílias.Verbalizamos com as crianças, sobre o painel, pois o mesmo teve a mãozinha carimbada
com guache na foto em que estavam as crianças com os avós. Essa atividade foi desenvolvida no solário com
grupos de cinco crianças. As demais aguardavam na sala com as pecinhas de montar (com as monitoras). Ao
finalizar a atividadevoltamospara sala, para que pudessem visualizar o painel concluído.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 59/322

10/05/2018 às 16:56:03

Todas as turmas se reuniram (decorrer da semana do Idoso) para o grande desfile no pátio da escola. As crianças
neste dia estavam caracterizadas de idoso para participarem do desfile. As participações das famílias foram muito
importantes para conscientização das crianças com o tema, caracterizando seus filhos para esse dia.Desfilaram
juntas, as turmas do AG I A, B e C.

Para finalizar a semana do Idoso, todas as turmas se reuniram no pátio da escola (sexta em cena), pois neste dia
recebemos a visita dos Idosos da igreja Batista Vista Alegre. Os Idosos da igreja cantaram, falaram sobre a
importância do respeito, ajuda e desejaram para as crianças através de palavras, que elas futuramente possam ser
adultos que fazem a diferença em nossa sociedade.
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Todas as atividades foram desenvolvidas e construídas, na observação e através do desenvolvimento das crianças
no decorrer do projeto. A turma se identificou muito com o projeto, desenvolvendo nas crianças a percepção
auditiva, coordenação motora fina e grossa, linguagem e concentração. O projeto “música”auxiliouno momento de
brincar e guardar os objetos e brinquedos, cantando a música: Guarda, guarda bem direitinho, se guardar direito
fica tudo arrumadinho. Rapidamente as crianças já assimilaram que era o momento de guardar os brinquedos e de
organizar a sala. Ao iniciar o próximo projeto “Cores e Texturas” verbalizamos com as crianças referentes à
decoração da sala, já introduzindo o projeto que iria se iniciar (Cores e Texturas). Proporcionamos as crianças o
contato e o manuseio com as cores (tintas, giz, lápis e folha), pois uma das propostas no AGI, e dar continuidade
em desenvolver a coordenação motora fina e grossa no decorrer do próximo projeto. Ao reunir as crianças, e depois
de ter verbalizado com elas, distribuímos lápis e folhas para que as crianças fossem se familiarizando com as
atividades que seriam desenvolvidas, através das observações e necessidades da turma. Mesmo que pequenas é
importante que as crianças tenham contato com esses objetos, pois os mesmos farão parte da trajetória da educação
infantil. A participação das crianças foi positiva nesta atividade, deixando que as crianças participassem realizando
suas próprias construções.

Direcionamos as criançasna área externa da escola (quiosque) verbalizando com elas sobre o projeto “Cores e
Texturas”. Retomando com as crianças ecom as atividades:Apresentamos as cores das tintas para as crianças, para
que elas pudessem sentir a textura das tintas com as mãos e pés. Ainda que pequenas foi essencial verbalizar com
as crianças sobre o tema no momento da atividade.
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A atividade bolinhas coloridas na área externa ocorreu de forma lúdica unificando a atividade com o
projeto.Deixamos o momento livre, mediando e intervindo quando necessário, pois as crianças antes desse
momento estavam na roda os quais elas ficam aproximadamente meia horas sentadas. Depois desse momento
(acolhimento e roda) desenvolvemos atividades nas áreas externas da escola.

No decorrer do segundo trimestre foram introduzidas varias atividades como: Varal das bexigas, painel das
texturas, caixa sensorial, e textura com diversos tipos de farinhas.Unificamos as atividades cores e texturas,
intercalando as semanas para trabalhar e desenvolver uma semana cores e a outra textura, fortalecendo a estrutura
do projeto, para que as crianças na finalização do projeto venham apresentar um desenvolvimento e aprendizagem
significativa.

A atividade textura com os pés, foi realizada na area externa. Antes de sairmos dasala retiramos os calçados das
crianças para que sentissem o contato com a grama e por todo o ambiente. As crianças foram sentadas na parte do
cimento para que elas visualizassem os amiguinhos no momento da atividade.
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Utilizamos as tartarugas para o desenvolvimento da atividade.Foram colocados dentro das tartarugas fubá e farinha
para que as crianças sentissem a textura dos mesmos. Chamamos uma criança por vez para que sentisse a textura
das farinhas, ao reagirem positivamente, começamos a realizar com duas crianças (uma em cada tartaruga). No
inicio as crianças estranharam, porém não apresentaram choro. Respeitamos as crianças (duas) que não apreciaram
o momento da atividade, para que o processo ocorresse possitivamente para essas crianças. Esse comportamento
faz parte do desenvolvimento das crianças, sendo necessário a mediação para que as crianças se sintam
confortavéis para realizarem a atividade. Na atividade abaixo, no primeiro momento, pedimos para que as crianças
encostassem-se à parede (esse pedido faz parte da rotina).Verbalizamos e demonstramos para as crianças como
realizar a atividade. As crianças maiores realizaram com autonomia. Somente as crianças menores que necessitou
da mediação. Foram colocadas as bolinhas coloridas em uma altura que as crianças conseguissem pegar, porém no
processo da atividade a professora foi aumentando o nível de dificuldade para as crianças que concluíam com
facilidade a atividade.
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No decorrer do desenvolvimento do projeto e das atividades, identificamos as necessidades em estruturar as partes
motoras, físicas e cognitivas das crianças, intensificandoas atividades. Na próxima atividade o desenvolvimento foi
realizado com o mesmo processo de verbalização com as crianças. Colocamos duas cadeiras entre as duas pontas,
para que o durex (fita larga) ficasse firme para colagem das bolinhas. Foi necessário que as bolinhas fossem
coloridas para unificar as cores com o projeto. Todas as crianças (menores e maiores) realizaram demonstrando
autonomia ao concluírem a atividade. As crianças que apresentavam dificuldades com as texturas, as mesmas já
não apresentaram resistência com as texturas, pois foram realizadas mediações com as crianças, os quais no
decorrer das outras atividades demonstraram apreciar o momento com texturas.

Procuramos desenvolver atividades referentes ao projeto, nas áreas externas, pois como já foram mencionadas as
crianças apreciam muito esse ambiente da escola.Utilizamos o papel grafite para que as crianças tivessem
autonomia para realizar. Realizamos a intervenção só quando necessário. Como não foi possível realizar com todas
as crianças ao mesmo tempo, enquanto algumas crianças pintavam as outras seguravam as tintas, passando de uma
para outra e oferecendo para as outras crianças manipularem os potes de tintas. Verbalizávamos com as crianças
(sentadas) para que apreciassem a arte dos amiguinhos.Depois de concluírem o painel com as cores, deixamos
exposta na sala. As crianças apreciaram o painel, sentindo a textura das tintas depois de seca no papel.

Iniciamos a semana das crianças com varias atividades recreativas. Esses momentos ficaram definidos na formação
TDC. Na segunda – feira ocorreu à festa do pijama com desfiles de cada turma no pátio. Na terça – feira realizou o
circuito, com bambolês, bola, túnel e casinha. No primeiro momento foi realizado o circuito com os bambolês sem
a bola (somente com a corrida). No segundo momento foram introduzidas as bolas, pois as crianças apreciaram
atividades e os momentos com bolas.
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Na quarta – feira realizamos a festa fantasia entre as três turmas do agrupamento I. Foi proporcionado luzes, som
com músicas voltadas ao dia das crianças e muita interação entre elas. A participação das famílias foi fundamental
para que todas as crianças estivessem fantasiadas neste dia.

A escola proporcionou as crianças da creche (Pierre Will) brinquedos como: cama elástica, piscina de bolinha e
pula – pula. A proposta da direção, coordenação, professores e funcionários, foi que as crianças se sentissem a
vontade, proporcionando á elas momentos de alegria, prazer e bem estar no ambiente escolar. As crianças
apreciaram deliciosos sorvetes e geladinhos através de doações.

A semana foi concluída com o banho de esguicho próximo ao quiosque. As famílias enviaram biquínis e sungas. O
dia estava ensolarado, propiciando as crianças a desfrutarem desse momento o qual será marcante para elas.

 

 

O projeto Curiosidade está sendo desenvolvido no decorrer do ano, partiu das descobertas das crianças pela àrea
externa do ambiente escolar e unificando com os projetos que foram e que estão sendo desenvolvidos. Como as
crianças iniciaram bastante pequenas(agrupamento I) realizamos a observação referente a linguagem, gestos,
comportamento e principalmente a curiosidade que cada uma delas apresentavam. Sempre que avistavam animais,
insetos, gramas e terra as crianças demonstravam bastante euforia ao terem contato ou quando avistavam o que foi
citado. Os momentos envolvendo histórias, imagens através de revistas e livros,auxiliaram nesta descoberta. Nas
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sextas em cenas aconteceram muitos momentos marcantes através dos temas, Música, Idoso, Emoções e Rato meu
querido rato, envolvendo todas os agrupamentos da escola, auxiliando na interação e socialização entre as turmase
estimulando a autoestima das crianças e desenvolvendoa expressão oral e corporal.Para que cada dia o projeto fosse
concreto para as crianças, realizamos a atividade com gelatina (textura e degustação). Organizamos as crianças no
solário, verbalizando com elas sobre a cor da gelatina, que a gelatinha tem varias cores e depois realizaram a
degustação.

No segundo momento colocamos a gelatina na tartaruga, deixando as crianças de fralda para que pudessem sentir a
textura da gelatina (corpo). Foi um momento marcante para turma, pois além de proporcinar a interação, o contato
fisico relacionada a afeição, respeito em esperar a vez do outro, e também com uma rotina diferenciada no
ambiente escolar.

 

 

O painel das texturas, foi pensando em algo concreto para a turma do berçario,sentindo as diversas texturas e o
contato com algumas delas. Ao decorrer do projeto, fomos demostrando para as crianças (utilizando o painel) a
percepção das diferentes texturas.

As crianças tiveram o contato com giz com cores diferenciadas (amarelo, rosa, verde, azul...) o resultado foi
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possitivo, pois na observação que realizamos, a turma obervava a textura do giz assimilidando o que era para ser
feito. Explorar e vivenciar, mesmo que ainda bem pequenas as crianças do AGI, é essencial proporcinar as crianças
diferentes formas de estimulos e de aprender. Apresentando esses momentos de forma lúdica e repeitando a
individualidade e o processo de cada criança.

No final da saemana realizamos a sexta em cena a história da boneca que se achava feia. Essa história foi musical
com as professoras representando a cooreografia e uma professora representando a boneca que se achava feia.

Iniciamos a semanacom atividades realcionadas a semana do livro. Cada agrupamento organizou suas atividades
individualmente na sala, porém na sexta feira, nos organizamos para se reunir na sexta em cena apresentando as
crianças os modelos e tipos de livros (grande, pequeno, com imagens, sem imagens...). Contamos várias histórias
para a turma. Foi importante a caracterização para atenção e concentração das crianças nesse momento. Depois da
contação de histórias, as crianças tiveram o contato com os livros. A participação da família foi importante,
enviando livros para leitura com as crianças e para elaboração do painel. Registramos esse momento com foto e
apresentamos o livro de cada criança enviado pela família.

Nesta atividade utilizamos várias cores utilizando a textura da esponja. Auxiliamos as crianças com as tintas, porém
elas demonstraram autonomia ao manusear a esponja na tinta. As crianças apreciaram muito esse momento.
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No decorrer do projeto “Cores e Texturas” confeccionamos alguns brinquedos com as crianças. Um deles foi o
boliche das cores. Realizamos a construção do brinquedo confeccionando cada dia uma parte do mesmo. No
primeiro momento enchemos as garrafas pets cada uma de uma cor (verde, amarelo, vermelho, marrom...).No
segundo momento construímos a bola do boliche com folhas de revistas. As crianças rasgaram (trabalhando a
coordenação motora fina) e amassaram as folhas e depois construímos a bola,Finalizamos o brinquedo
direcionando as crianças de como brincar. As crianças ficaram bem eufóricas e alegres ao explorar e manusear o
brinquedo.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 68/322

10/05/2018 às 16:56:03

Desenvolvemos a atividade pratos das cores, realizada no solário com grupo de três crianças. As demais crianças
ficaram na sala com as peças de montar. A proposta foi em mediar às crianças com as tintas, realizando a pintura
dos mesmos (pratos).

A atividade com as caixas de ovos, usamos para pintura e textura. Depois que as crianças pintaram as caixas,
montamos um tapete com as caixas, para que as crianças pudessem andar trabalhando o equilíbrio com as crianças.
Algumas crianças realizaram com autonomia, as crianças menores necessitaram de auxilio para realizar o
momento.

Montamos as garrafas sensoriais, com as crianças sentindo a texturas das lantejoulas coloridas. Depois de sentirem
montamos as garrafas, chamando as crianças para manusear as garrafas.
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Uma vez por mês é realizado a comemoração dos aniversariantes do mês, realizado com todos os agrupamentos.

No ultimo trimestre foi realizado a festa da família com o tema: Família Um Elo de Amor. Tivemos a apresentação
das turmas para as famílias, muito importante no encerramento deste ano. Alguns funcionários se caracterizaram
com fantasias, e as crianças também se caracterizaram com o tema das músicas. Confeccionamos o painel para
expor no dia da festa com a participação das famílias. Ficamos muito felizes em receber e encerar o ano letivo com
a festa da família.

 

Concluímos que a educação e o ambiente escolar é o processo de desenvolvimento das capacidades físicas,
intelectual e moral da criança e do ser humano em geral. “Visando à sua melhor integração individual e social, é
um processo de aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas”.Ao decorrer do ano letivo esse processo
teve a devida atenção à infraestruturado espaço escolar, uma vez que é na escola que o aluno passará grande parte
de seu tempo; Sendo, portanto, nela, que as criançasirão desenvolver suas atividades motoras e outras
habilidades,contribuindo positivamente no processo de aprendizagem e ao mesmo tempo tornando - á estimulante
aos nossos pequenos.
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PROFESSORA: ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA

AGRUPAMENTO: II-A ANO: 2017

RELATÓRIO FINAL

Para Vygotsky a aprendizagem se dá através da interação com os outros indivíduos. A Psicologia da Educação e
aprendizagem reforça essa tese.

“Não é possível aprender sobre o mundo, sobre as coisas, se não tivermos o outro, ou seja, é necessário que alguém
atribua significado sobre as coisas, para que possamos pensar o mundo a nossa volta.” Silva (2007, p.12).A
principal tarefa do professor é, portanto, interferir no que Vygotsky chamou de Zona de Desenvolvimento
proximal. ”A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre aquilo que o ser humano consegue desenvolver
sozinho e o que ele consegue desenvolver com a mediação do outro.” Silva (2007, p.13). È a partir dos saberes que
o individuo já possui que o professor deve começar a educá-lo formalmente. Ou seja, intervir na ZDP.

Portanto entendo infância como um período em que o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano
acontecem através da ação sobre o meio físico e principalmente da interação com o meio social, em que a
linguagem exerce papel importante, porém não determinantes do desenvolvimento da inteligência.

O AGII-A do CEI Professor Pierre Weil, é uma sala que foi composta de 18 meninas e 16 meninos, com 2
monitoras e 1 professora. De modo geral, a sala é muito esperta, comunicativa e entrosada. As crianças tem um
bom relacionamento uns com os outros: gostam de participar das atividades propostas, de auxiliar os amigos e de
realizar atividades em grupo. Claro que no inicio houve algumas dificuldades na divisão e uso comum de materiais
e brinquedos, mas isso com o tempo foi logo sanado, e, aos poucos a formação de regras de convivência social, foi
sendo fortalecidas. Inicialmente percebi que a linguagem oral da maioria das crianças era bastante desenvolvida,
por isso a comunicação e interação entre todos aconteceram de forma bem tranqüila.

As atividades e brincadeiras em grupo, como as dramatizações, as músicas, as atividades de expressão corporal, as
rodas de conversa, o conto e reconto de histórias, as brincadeiras no pátio e no parque foram de grande importância
para melhorar a adaptação e socialização da turma, pois fortaleceram um vinculo afetivo entre crianças, monitoras e
professoras.
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A rotina do CEI Pierre Weil é bem organizada, mas bastante flexível. E está repleta de afetos nas atividades: comer,
brincar, trocar fraldas, etc. As crianças chegam por volta das sete horas da manhã, após esse acolhimento, elas são
levadas ao refeitório para o café . Assim que é feito essa rotina, as crianças voltam para a sala de aula, e participam
das atividades recreativas que fazem parte também da rotina da sala.

Roda da conversa momento de atenção, mas também de muita descontração.

Realizamos a contagem juntos, meninas e meninos, em outro momento em que o ajudante do dia escolhido por
ordem da chamadinha, contamos os amigos presentes na sala. A chamadinha acontece com a participação de todos
através da música Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Letícia do fundo do mar, nesse momento a
criança se levanta e anda em volta da roda cantando, e assim sucessivamente todos são chamados. Nesse momento
cantamos a música do Bom Dia, lembramos dos combinados da sala. Após a roda iniciamos as atividades
pedagógicas dentro e fora da sala de aula. A relação professor/aluno é de atenção, carinho, cuidado, amizade,
aprendizagem.

Após as atividades do dia é servido o almoço, a comida é colocada pelas merendeiras nos pratos de vidro, e as
professoras e monitoras servem as crianças na mesa. O sistema self-service são apenas para as crianças maiores do
agrupamento III, sistema esse que valoriza as escolhas e faz com que a crianças aprendam se servir na hora do
almoço. A equipe da limpeza está sempre bem atenta e disposta para qualquer situação de emergência na hora das
refeições, para garantir um ambiente limpo e seguro para todos.Uma alimentação saudável e balanceada é
extremamente importante, principalmente nas etapas iniciais da vida. Por isso oferecemos um cardápio onde é
estimulada a variedade de alimentos, além de não deixar a alimentação monótona, fornece os diferentes nutrientes
necessários para uma alimentação equilibrada.

Observamos o ato de alimentarem-se, suas preferências, seu convívio com os demais amigos, é observado à
postura, quem necessita de ajuda com o talher, quem está pedindo mais comida, ou quem não quer mais. Assim que
terminam as crianças voltam para sala, onde tomam água e são levadas para fazer a higienização bucal, essa rotina
diária é feita pela professora com a ajuda de uma monitora, e as crianças são divididas em grupos de meninos e de
meninas. Durante a escovação, uma monitora organiza os colchonetes para a hora do sono.

No decorrer do ano foram desenvolvidos e trabalhados vários trabalhos pedagógicos e atividades, no entanto nossas
atividades pedagógicas e lúdicas foram aplicadas em todos os espaços da creche. (parque, pátio, sala, quiosque),
teatro: os três porquinhos) O educador é um mediador que proporciona á criança oportunidades de manifestar
através das trocas de experiências e brincadeira, sentimentos e emoções vividas no seu cotidiano. Para isso o
educador precisa entender que educar é escutar a criança, envolvendo-se com criatividade na vida da mesma. No
entanto meu papel foi de assumir uma postura de total interação com as crianças, trabalhando no conceito de
incentivo e comunicação, carinho e vontade de fazer a diferença, atuando como mediadora.
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PROJETO DA CABEÇA AOS PÈS: abordou vários temas importantes para a formação pessoal da criança,
foram desenvolvidas atividades, voltadas para o corpo humano, sendo que todo trabalho foi realizado de forma
prazerosa, e lúdica, estimulando e ampliando as experiências, através da curiosidade das crianças.

Promovendo assim a construção de uma imagem positiva de si mesma e aprendendo a conviver e respeitar as
diferenças.

Segundo a teoria de Henri Wallon o trabalho com o corpo é fundamental, por ser um vinculo de relação com o
mundo, é por meio dele que a criança entra em contato com o mundo, descobre e estabelece relações consigo com o
outro e com tudo que está a sua volta. Através desse projeto percebemos que varias crianças adquiriram autonomia
para participar de atividades, nomear as partes de seus corpinhos e dos amigos também.

Nesta atividade ao ar livre bem à vontade, as crianças usaram a imaginação e com giz de lousa tentou reproduzir
como elas se olham, não esquecendo partes como braços, pernas, pés, mãos, cada um desenhou do seu jeitinho,
dentro do limite de suas percepções.

As pinturas e as confecções de bonecos com material reciclado também tiveram um grande valor para cada criança,
elas atuaram ativamente nas produções de seus trabalhos. As crianças tiveram muitas vivencias de observação e
toque, as atividades englobaram histórias, roda de conversa, cartaz, quebra-cabeça, música, e registros, foram
utilizados em sala espelhos para as crianças fazerem uma auto imagem sobre si, sendo o espelho um importante
instrumento para a construção da identidade. Para iniciarmos a conversa sobre o corpo com a turma, levei um livro
que falava sobre o corpo e que tinha muitas gravuras, depois foi questionado o que eles saberiam a respeito das
partes do corpo humano.

Considerando que conhecer o próprio corpo faz parte da construção da identidade da criança, e saber que somos
iguais e sobre quais aspectos nos diferenciamos também, dias depois em nossa roda da conversa cantamos a
música. Cabeça, ombro, joelho, e pé, e passamos a cantá-la todos os dias na roda da conversa, com isso foi possível
verificar se os alunos sabiam localizar as partes que eram mencionadas através da musica. Cantamos também a
musica do sabão essa eles sabiam de cor e salteado, com o objetivo de mais uma vez localizar as partes do corpo,
foram entregues para eles um pedaço de espuma para simular uma bucha de banho e conforme a música ia tocando
eles podiam imitar a hora do banho.

Montamos um tapete com os pés, utilizando diversos materiais com: papel manilha e tinta guache onde as crianças
puderam carimbar os pés. Todos participaram e se divertiram na montagem do tapete, montando um lindo caminho
com os pezinhos. Dentre muitas das atividades que realizamos com as mãos e com os pés, destacou-se a do
contorno do corpo, onde nossas crianças foram desenhadas, depois de muito observarem e fazerem comparações de
tamanhos uns com os outros, todas colaboraram na etapa da confecção de todas as partes: cabelos, nariz,
boca,olhos. Confeccionamos roupinhas com retalhos e pedaços de papel.

Foi possível observar que através das atividades oferecidas, as nossas crianças, a grande maioria conseguiram
identificar as partes do seu corpo. Agora identificam detalhes do rosto, diferenças pessoais, se tornaram mais
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independentes e seguras para se relacionar dentro do grupo. E em quase todas as atividades com o corpo, a
musicalização se fez presente, permitindo a criança a se conhecer melhor, além de promoverem a comunicação
social e a integração de todos. Sendo que cada criança ao escutar uma musica interpreta-a de forma única e pessoal.
Ao realizar nosso projeto, nossos objetivos foram alcançados e através do lúdico conseguimos contribuir com o
ensino aprendizagem de nossas crianças.

PROJETO: MEU ANIMAL FAVORITO Usamos um planejamento de aulas lúdicas, onde foram desenvolvidas
atividades por meio de brincadeiras e músicas. A importância desse projeto foi estimular a capacidade do
desenvolvimento da criança para que ocorra a construção de novos conhecimentos. Desta forma o projeto afirma
que a criança aprende com a convivência entre os animais, pois desenvolve a afetividade, sociável e alegre
despertando assim o interesse natural das crianças. Com atividades de pintura, música pesquisas, desenhos,
brincadeiras e muita conversa sobre os animais, a turminha foi se envolvendo e demonstrando interesse a cada
novidade sobre o tema dos animais.

Diariamente durante o desenrolar do projeto a professora contava uma história, e ensinava a cantar músicas que
falasse de animais, foi quando a curiosidade da turma se deu a partir de um vídeo que a sala assistiu chamado
Peixonauta, daí começou a surgir perguntas e duvidas, e o interesse sobre o animal foi crescendo a cada dia. A fim
de tornar o projeto ainda mais proveitoso, a professora levou para a sala um peixinho em um pequeno aquário, com
isso a turma foi demonstrando mais interesse pelo animal, queria alimentar o peixe, trocar a água do aquário, mas
ter um animal em sala não é brincadeira, é necessário ter muito cuidado. Confeccionamos aquários com garrafas e
colocamos peixinhos feitos de EVA, com lantejoulas e brilhos, a criançada adorou a atividade. Houve bastante
interesse e motivação com as atividades propostas, bem como nas histórias, cantigas, jogos e brincadeiras.

Outra atividade trabalhada foi à caixa surpresa, sem que as crianças vissem foram colocados alguns bichinhos
dentro da caixa onde a criança colocava a mão dentro da caixa e tinha que adivinhar que animal era aquele, antes da
criança colocar a mão eu seguia perguntando. O que será que tem dentro da caixa- surpresa? Será que esse animal
vive na água? Será que ele voa? E assim todos foram chamados para participar da atividade e tentar adivinhar que
bicho estaria na caixa surpresa. Essa proposta de atividade foi utilizada como um elemento incentivador para
organizar e estabelecer o momento da roda com as crianças. Diariamente, a professora pode trazer diferentes
objetos, brinquedos, livros de história, para o enriquecimento do projeto. O aspecto coletivo da construção do
conhecimento os prepara para momentos em que estarão diante de grandes descobertas e eles mais preparados para
interagir em novas experiências.

A cada dia e a cada etapa cumprida, a turma demonstrava mais empenho. Foi muito divertido, todos os dias
brincamos dos peixinhos e o tubarão, depois de cantar e chamar pelos peixinhos o tubarão aparecia e” comia” todos
eles. Brincamos de pique esconde no parquinho, procurando a Dóris a criança tinha que esconder o peixinho de
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pelúcia no parque. Enquanto professora, acompanhei com grande prazer à evolução daquelas crianças, tão
pequenas nos tamanhos mais tão envolvidos nas atividades.

A caixa surpresa é um excelente recurso, as crianças ficam bem envolvidas no momento dessa atividade.

Através desse projeto foi possível ampliar a parceria família e escola sendo que a cada sexta-feira uma criança
levava para casa a mascote da sala a DORIS, nome escolhido pela turma através de sorteio, para passar um final de
semana e um caderno para registrar a visita, as famílias realizavam junto às crianças o registro de como foi passar o
final de semana onde trouxeram fotos e relatos interessantes. A visita da mascote se estendeu até o final do ano
para que todas as crianças pudessem participar.

Confeccionamos uma linda sacola, e um lindo caderno além de um peixe de pelúcia no qual levei para a sala, e
escolhemos junto o nome para ele. Vários nomes foram dados, mas depois fizemos uma votação, e o nome com
mais votos foi Dóris. E a cada sexta-feira uma criança podia levar pra casa a sacola com a mascote da turminha.

Cantamos músicas do peixinho, confeccionamos cartazes, com dobraduras.

Antes que as crianças levassem a DORIS para casa, o animalzinho circulou na rodinha da conversa por várias
vezes, para que todos pudessem tocar cheirar. Combinamos sobre os cuidados que são importantes para a
preservação afinal é um bichinho de pelúcia, e na segunda-feira na roda a criança que levou a sacola para casa
contava para a turma com foi a visita. O projeto despertou nas crianças o interesse e o respeito pelos animais, em
especial os peixes. Aprenderam a ser responsáveis cuidando da Dóris, em casa e na sala de aula.

As crianças desenvolveram seu vocabulário com músicas, e histórias.Foi trabalhada a expressão corporal através da
imitação dos peixes e desenhos, além disso, foi abordada a conscientização do ambiente através de desenhos
educativos que aborda a poluição dos rios, lagos e mares. Mais uma vez o projeto conseguiu alcançar todos os seus
objetivos, prova disso são os relatos obtidos dos pais das crianças, no caderno da mascote Dóris.
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PROJETO QUEM CONTA RECONTA... FAZ DE CONTA E CURIOSIDADES

O mês de Setembro foi marcado por muitas histórias, começamos o projeto Quem Conta Reconta Faz de Conta,
com uma sondagem sobre os contos, após várias conversas fomos ouvir as mais belas histórias, várias histórias
foram apresentadas a elas e de acordo com o interesse da turma íamos trabalhando as que mais interessavam as
crianças, entre muitas a mais querida pelas crianças um clássico da literatura infantil Chapeuzinho Vermelho.

Entendemos que na formação de uma criança ouvir histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser
leitor é ter um caminho infinito de descobertas e compreensão do mundo.

Quanto mais cedo se incentivar o contato com os livros, maior a chance de termos bons leitores futuramente.

Assistimos ao filme chapeuzinho vermelho, conversamos na roda da conversa sobre os personagens, o nome dos
personagens, trabalhamos os sentimentos, os valores e as emoções, através de dramatizações, conversas, linguagem
corporal musica enfim. Todos os dias pela manhã cantavam a musica Pela estrada a fora eu vou bem sozinha levar
esses doces para a vovozinha ela mora longe, e o caminho é deserto, e o Lobo mal passeia ali por perto...
Impressionante como todos os dias eles queriam cantar a musica, em outra atividade levei uma cesta para a sala, e
nas rodas de conversa íamos falando dos alimentos que poderíamos colocar na cesta, diante disso foi feita uma lista
com o nome dos alimentos, aonde eles iam falando, e eu ia anotando em um caderno, após finalizarmos a nossa
lista procuramos nas revistas as figuras e fizemos uma colagem.

Foram confeccionados cartazes e mascaras do lobo e da chapeuzinho vermelho, trabalhamos bastante com a cor
vermelha, através de brincadeiras com objetos, através de desenhos com pintura e colagem utilizando a cor
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vermelha.Com o passar do projeto notei que as crianças passaram a observar mais as imagens dos cartazes e
objetos que eram apresentadas, bem como o interesse em ouvir a história todos os dias, com isso aprenderam
algumas musicas envolvendo os personagens como a musica do lobo, também fizemos um musical, onde as
crianças que quiseram participar deixaram nítido o entusiasmo pela atividade, foi fantástico elas demonstraram um
imenso prazer em cantar, dançar e representar.

Muitas coisas foram desenvolvidas, através da história, e com resultados satisfatórios, a turma toda interagiu e
participou com muito entusiasmo das encenações. Nosso papel não é inventar histórias, ao contrário nosso papel é
mergulhar no fundo da fantasia, junto com as crianças, nesse fantástico mundo do faz de conta.

Contos de fadas, histórias de bichos e fábulas são uma porta de entrada para o mundo da fantasia.

Crianças caracterizadas para dramatização, chapeuzinho vermelho.

Outra história que trabalhamos também, e que as crianças participaram ativamente foi à história Branca De Neve e
os Sete Anões. Assistimos ao filme na sala e em seguida conversamos em roda sobre a floresta, como eles achavam
que fosse a floresta, que tipos de animais podem ser encontrados na floresta, em um papel manilha fui escrevendo o
nome dos animais, ursos, pássaros, macacos, coelhos, cobras, borboletas e muitos outros a turminha conseguiu
descrever, além de dinossauros, cachorros e gatos.

Foi aproveitado o momento para ressaltarmos sobre os sentimentos, os valores a gentileza que branca de neve tinha
com as pessoas com os animais, a amizade, o quanto é importante ter amigos, fazer amizades. A professora levou
também para a sala um espelho de mão, para que cada um pudesse se olhar e falar de si mesmo, de suas
características, da cor de sua pele, cabelo. Conversamos sobre os sete anões, descrevendo suas características, como
a do anão Zangado que vivia bravo, que ao contrário dele o Feliz vivia e. Que eles trabalhavam muito e que quando
voltavam para casa cantavam todos os dias a mesma melodia... Eu vou eu vou, pra casa agora eu vou...

Foi feita uma atividade com sete meninos em que cada um teria a característica de um anão, foi muito engraçado
eles fizeram direitinho, uma criança imitou o anão feliz, trabalhando com a expressão do seu rostinho, fazendo
carinha de feliz, outra imitou zangado, e no final da tarde ao se prepararem para ir embora cantavam a musica eu
vou, eu vou, pra casa agora eu vou... Confeccionamos cartazes com desenho da maça, as crianças fizeram uma
linda colagem na maça com papel vermelho, com garrafas e tinta guache confeccionamos também as maças da
madrasta de branca de neve, além da dramatização da história, o envolvimento e o interesse das crianças na
execução do projeto foi muito importante para que elas compreendessem a importância da literatura, do faz de
conta. O projeto possibilitou também que as crianças realizassem atividades de forma coletiva, promovendo a
socialização, estimulando a integração a linguagem oral e a curiosidade através de lindos contos.
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Foram produzidos cartazes, atividades envolvendo musicas, leitura das histórias, a cigarra e a formiga, os três
porquinhos. Diante da curiosidade das crianças sobre as histórias e os personagens, exploramos cada vez mais esse
universo maravilhoso dos contos, desse fantástico mundo da imaginação, dando continuidade no projeto
curiosidades da minha turma. Na hora do conto bastava dizer Era uma vez, para se abrir um leque de curiosidades,
a respeito das histórias encontradas nos livros e de seus maravilhosos personagens.

E assim todos os dias, livros faziam parte da rotina dos nossos pequeninos, fantoches e objetos simples como uma
bola, um chapéu virava uma bela história. Em vários momentos as crianças citavam nomes de bruxas, gigantes,
fadas, descreviam cenários, e algumas até as falas dos personagens das histórias mais conhecidas. Foram
observados durante esse projeto, que o que mais instigava a curiosidade da turma eram os livros, as figuras, através
desse contato diário, a criança poderia criar, imitar imaginar tudo ao seu modo de ver e pensar, e é esse o ambiente
favorável ao crescimento e ao desenvolvimento da criatividade,da confiança e do prazer.Quando o professor tem a
preocupação de colocar as crianças frente a esse tipo de recurso, sem aquele medo aquele receio de que elas irão
apenas amassar, rasgar, ou que aquilo não tem utilidades para ela, está dando a oportunidade da criança aprender
com prazer, aguçando sua curiosidade natura.Em alguns momentos do dia as histórias eram contadas em ambientes
diferentes, no parquinho, na casa de boneca, com ou sem livros e objetos.

SEMANAS EDUCATIVAS

SEMANA MONTEIRO LOBATO: Toda criança é apaixonada por histórias e desenhos, e na semana de Monteiro
Lobato preparamos atividades para a criançada com muita arte.

As professoras se caracterizaram de alguns personagens do sitio do Pica-Pau Amarelo, e fizeram uma
dramatização, ao final, as crianças receberam bolinhos de chuva da tia Anastácia. A semana foi marcada por muita
diversão.

Foram realizadas nessa semana diversas atividades sobre o tema, de forma dinâmica e criativa, as crianças ouviram
histórias, confeccionaram mascaras, participaram de desfiles.
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(DIA DA INCLUSÃO) GINCANA

A gincana da inclusão dos cinco sentidos foi realizada pela professora de Educação Especial sendo um grande
sucesso, pois através das brincadeiras as crianças vivenciaram as dificuldades das crianças portadoras de
necessidades especiais, favorecendo o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e principalmente a interação e o

respeito pelas diferenças.

(Dia da Família na escola)

No mês de maio, tivemos um dia especial que contou com a participação das mães e responsáveis, a família
participou de um dia da rotina da criança, desde seu acolhimento, café da manhã e atividade pedagógica. Os pais
que acompanharam as crianças foram recepcionados pela professora e monitoras. Em outro momento sentaram na
roda juntos com seus filhos, as crianças cantaram algumas musicas e em seguida a professora deu a oportunidade
de o responsável contar como foi à chegada de seu filho (a) em suas vidas. Foi um momento de emoção, pois
alguns pais ao relatar a chegada de seu filho começaram a chorar.

FESTA DA ROÇA

Neste ano tivemos nossa primeira Festa da Roça, relembrar brincadeiras cantadas, danças de rodas, brincadeiras
como “caminho da roça”, patinho na lagoa, comidinhas típicas, e vida no campo, fizeram parte de alguns
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momentos, como em situações livres de parquinho, a turma ficou bastante empolgada para saber sobre a Roça,
sobre os animais da roça. Foram confeccionado milho com as crianças, espantalhos, animais e lindos cartazes, além
das apresentações de cada turma.

Esse tema foi trabalhado durante duas semanas com as crianças, discutindo o assunto na roda, da conversa, através
de desenhos, de figuras e de histórias. Foi falado sobre a roça, seus costumes, vestimentas, comidas típicas, não
abrangendo o tema Festa juninas.

PIPA SEM CEROL

O projeto mostra para as crianças que a pipa não é apenas um objeto que as crianças usam para se divertirem e
ocuparem o seu tempo, é também um objeto capaz de ensiná-las e torná-las felizes ao mesmo tempo. Na
classificação psicológica os brinquedos são selecionados para o desenvolvimento corporal, intelectual, afetivo,
criativo e social. Uma das atividades que desenvolvemos com as crianças também foi à releitura da obra: Meninos
soltando pipa de Candido Portinari, após a releitura fizeram colagem com uma variedade de papéis.
Confeccionamos a pipa com folhas de revistas para cada aluno. As atividades que envolvem o corpo como soltar
pipa, desenvolve a noção de espaço e posição:em cima/ em baixo; para frente / para trás; entre outros. Isso favorece
muito para o desenvolvimento da criança.Durante uma brincadeira simples feita em contato com a natureza, a
criança satisfez seus desejos, as atividades realizadas ao ar livre auxiliam as crianças a adquirer noções de espaço,e
lateralidade.

Na semana da pipa, fomos até o campo ao lado da creche soltar pipa com as crianças, no inicio percebi que
algumas crianças estavam com medo de estar em um ambiente tão grande e libertador, mas o receio é normal, já
que se trata de uma descoberta de um espaço sem fronteiras, muito distante da sala, ou do parquinho.

Outra atividade desenvolvida em sala de aula foi o trabalho de colagem com papéis em um desenho com o formato
de pipa, antes do inicio da colagem, as crianças receberam revistas, vários tipos de papéis, de varias cores, brilho,
lantejoulas, para enfeitarem a pipa gigante.
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SEMANA DO IDOSO

No mês de Agosto também tivemos a semana do IDOSO, começar desde cedo, com os pequeninos pode contribuir
para um mundo melhor e mais justo. Oportunizar a troca de experiência entre as diversas gerações e descobrir o
quanto é possível aprender e saber em cada fase da vida é muito importante.

Foi só diversão as crianças vieram para a creche caracterizadas de idosos, com perucas brancas, óculos, chalés e
participaram de um desfile no pátio, além disso confeccionaram cartazes com desenhos e figuras representando
assim as pessoas de mais idade.

SEMANA DIA DAS CRIANÇAS

Durante a semana da criança tivemos uma programação especial, foram proporcionadas as crianças uma atividade
diferente: começamos com o dia do pijama, com desfile de nossas crianças.

Pular, correr, as crianças participaram de brincadeiras dirigidas como: da dança da cadeira, bexiga no pé entre
outras.
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O momento da brincadeira possui grande importância, pois contribui para o desenvolvimento do potencial integral
da criança. Sendo também o espaço que proporciona liberdade criadora, oportunidades de socialização, afetividade
e um encontro com o seu próprio mundo.Os brinquedos também fizeram a alegria da criançada.

E o clima ainda colaborou para o nosso banho de esguicho, muita diversão, com direito a picolé.E para encerrar as
crianças vieram para a creche fantasiada, uma fantasia mais linda que a outra.
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SEMANA DO LIVRO:

No agrupamento II as professoras fizeram um rodízio pelas salas, cada uma das professoras escolhia uma história, e
ia para uma sala diferente para contar a história, a atividade foi bem interessante ao ver outra professora na sala
algumas crianças já mudam de comportamento, algumas se retraindo fazendo mais silêncio e outras mais agitadas.
E assim cada professora contou a história do seu jeito, utilizando recursos como: fantoches, objetos, fantasias ou
apenas o livro de história. Em paralelo a atividade cada sala montou um cartaz com o tema do livro.

SEXTA EM CENA

Toda sexta-feira acontece á sexta em cena onde cada turma apresenta um teatro, um musical, atividade essa
enriquecedora e muitas vezes transformadora. Além de ser essencial para a integração e socialização de nossas
crianças.

E assim nossas atividades foram finalizadas com a festa da FAMÍLIA

FAMÍLIA UM ELO DE AMOR.

Diante de todas as informações contidas nesse relatório pode-se concluir que é importante mencionar que as
brincadeiras, os jogos, podem devem ser consideradas como sendo atividades sociais privilegiada de interação
fundamental que garante a interação e construção do conhecimento da realidade vivenciada pelas crianças. Com
isso, os educadores enquanto mediadores do conhecimento, devem oportunizar o crescimento da criança de acordo
com o seu nível de desenvolvimento, oferecendo um ambiente de qualidade que estimule as interações sociais, um
ambiente enriquecedor de imaginação, onde a criança possa atuar de forma autônoma e ativa. Houve evolução
durante o processo pedagógico.

PROFESSORA: SUSIE AGRUPAMENTO Il B

Apresentaremos a seguir a rotina e os projetos, semanas educativas e eventos que nortearam o ano letivo. Tivemos
como objetivo trabalhar com projetos, tais como:
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1º) Da cabeça aos pés;

2º) Meu animal favorito;

3º) Quem conta, reconta, faz de conta.

4º) Curiosidades da Turma.

Além dos projetos, trabalhamos as semanas educativas como: “Semana do Monteiro Lobato”, “Semana do Idoso”,
“Semana da Criança” e “Semana do Livro”.

Algumas atividades extras, como o dia da Família com a presença dos pais e responsáveis, o dia da Inclusão com
gincanas, eventos temáticos, tais como: Os cuidados com o “Mosquito da Dengue”, a Festa da Roça e a Festa da
Família.

As crianças aprenderam sobre suas características e diferenças. No dia da Inclusão tivemos gincanas entre as
turmas de cada agrupamento. Tivemos a Semana do Monteiro Lobato e fizemos atividades apresentando as suas
obras de maneira em que as crianças participaram. No dia da família tivemos a participação dos familiares na rotina
de seus filhos na creche. Para a apresentação da festa da roça trouxemos características de como é a vida na roça,
com diversas atividades, inclusive confeccionaram um painel para o dia da festa.

No segundo projeto, desenvolvemos diversas atividades que permitiram as crianças conhecer novos animais e suas
espécies, seus grupos, animais selvagens, domésticos e marinhos ou aquáticos. As crianças escolheram com qual
grupo iríamos aprofundar mais conhecimento e a maioria escolheram animais marinhos. Terminamos o projeto
“Meu Animal Favorito” com a exposição dos trabalhos das crianças e a construção do habitat natural dosanimais
marinhos. Continuamos com a Semana Educativa, “Pipa sem cerol”, além de levar aos alunos, a conscientização de
não se usar cerol devido às gravidades desse produto, saímos da unidade escolar para o campo ao lado para soltar
pipa com eles, nesse momento foi constatado que podemos soltar pipa sem se machucar ou ferir outras pessoas. Na
semana do Idoso, levamos aos alunos à conscientização da pratica do respeito e bom tratamento aos idosos.
Começamos os últimos projetos “Quem conta, reconta e faz de conta” contando várias histórias de conto de fadas e
fizemos atividades sobre dois contos, tais como, Cinderela e João e o Pé de feijão, atividades das quais os alunos
recontaram e apresentaram na sala.

Trabalhamos com atividades que desenvolveram sua concentração, atenção, memorização e raciocínio. No projeto
“Curiosidades da turma” demonstraram interesses por bichos de jardim. Aproveitamos bem a semana da criança
com várias programações e atividades recreativas. Fechamos as semanas educativas com a semana do livro,
contando histórias de vários estilos de literatura infantis, mostrando a importância do livro.

Finalizamos nossos trabalhos com a “Festa da Família”, buscando conscientizar as crianças e as famílias sobre a
importância da presença e participação diária no desenvolvimento constante dos alunos no âmbito escolar. Com
atividades sendo realizadas pelas famílias, montamos painéis com os trabalhos das crianças em conjunto.

Foi um ano de desenvolvimento individual e conjunto, tanto para os alunos, quanto para nós, que a cada dia que se
passava, ambos trocávamos momentos de aprendizagem e entendendo que o ensinar, cuidar e o brincar faz parte
não só do desenvolvimento da criança, mas do ser humano que busca crescer como pessoa e cidadão. Observando e
refletindo, conseguimos ter um feedback positivo, e percebemos que obtivemos muitas conquistas em relação as
crianças, desde o início, e por meio das experiências e vivências, como se desenvolveram de forma gradual e dentro
das expectativas que tivemos ao término do ano letivo. Tenho plena convicção que tanto os alunos, quanto os
adultos que o cercam, não são os mesmos de quando começaram.

Iniciamos o ano letivo no agrupamento II B com 28 crianças matriculadas e com 15 dias de adaptação planejamos
atividades para alunos que não eram da escola e para os que já eram de anos anteriores. Proporcionamos interação e
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integração, apresentando e mostrando os espaços internos e externos da unidade escolar, os funcionários e suas
funções, os brinquedos do pátio e dos parques que iríamos brincar. Na medida em que conheciam os espaços e as
pessoas, conversávamos sobre a importância do respeito por todos e dos cuidados necessários para mantermos os
espaços sempre organizados, para que a unidade escolar continuasse em boas condições para o uso da mesma.
Criamos um ambiente em que as crianças se sentissem seguras e a vontade nas brincadeiras, com músicas e
atividades para que não ficassem ociosas.

Neste ano de 2017 trabalhamos com 4 projetos: “Da cabeça aos pés”, “meu animal favorito”, “Quem conta um
conto, reconta e faz de conta” e “Curiosidades de nossa turma”. Durante esse ano, procuramos a melhor forma de
elaborar, propor e realizar diversas atividades que pudessem atrair a concentração das crianças, para que elas
fossem capazes de aprender e desenvolver-se de acordo com seu ritmo, todas as formas de linguagem corporal, oral
e visual. E para que tudo acontecesse de forma que as crianças entendessem sobre o que iríamos fazer. O que nos
auxiliou para que entendêssemos qual a melhor maneira de propor as crianças um bom aprendizado, era a
necessidade das crianças sempre saberem o que iríamos fazer antes de qualquer atividade e para que ficassem
claros e significativos para elas. A melhor ferramenta que encontramos foi de fazer a roda, momentos em que
apresentávamos a elas nossa rotina do dia.

Ao recepcionarmos as crianças buscamos adequar para que não ficassem na espera dos colegas e ociosos, conforme
chegavam, acolhíamos sempre com alguma atividade, como: brincadeiras com bexigas, com os brinquedos da sala,
peças de encaixes variados, massinha de modelar, revistas, bichos de pelúcias, brincadeiras de roda, dvd diversos
para a idade dos mesmos, papel manilha pregado no chão e giz de cera para as crianças se desenvolverem na
coordenação motora fina, com danças e ritmos diferentes, atividades que possibilitaram ás crianças momentos
prazerosos e de se sentirem bem com segurança. Percebemos que ao acolhermos as crianças com alegria e
satisfação, tanto as crianças como os familiares, ficavam mais tranqüilos.

O momento da roda acontece após voltarmos do café, a princípio, os adultos faziam a roda por meio de músicas
que auxiliavam as crianças. Ao longo do ano ao retornarmos a sala às crianças sentavam-se fazendo um círculo
formando a roda. Usamos este momento para rever os combinados e apresentar as atividades do dia. As crianças no
momento da roda estão mais atentas à chamada (por meio de figuras escolhidas pelas mesmas com seus nomes), a
contagem de crianças (quantas crianças estão presentes na sala), ao calendário (os dias da semana, quantidade de
dias e o mês), aos combinados (por meio de placas sinalizando o respeito uns pelos outros), a rotina (placas
apresentando as atividades em sequência que serão realizadas ao longo do período escolar), músicas (que são
apresentadas a eles e as que eles conhecem e dando a autonomia da escolha da música de sua preferência), a
conversa (momento em que as crianças se expressam mais verbalmente contando suas histórias e experiências).
Estivemos trabalhando matemática apresentando os números por meio do calendário e contagem. As crianças
foram estimuladas a contarem em conjunto e individual, respeitando suas limitações e incentivando ao aprendizado,
pois muitas crianças já demonstravam que sabiam contar até os 10 (dez), devido à contagem diária, outras crianças
prosseguiram para esse alvo, alguns reconheceram e nomeavam os números, mesmo não estando em seqüência.
Trabalhamos os números na lousa, em imagens e nos dedos das mesmas. Em relação ao calendário as crianças
demonstram facilidade em aprender os meses, por se repetirem por 30 a 31 dias o mesmo mês, já os números
alguns reconheciam, porém outros reconheciam os números separados, já os dias da semana a maioria não sabiam,
agora sabem, mas não necessariamente em sequência. Para a chamadinha foram apresentadas as crianças figuras
para escolherem uma imagem em meio a figuras variadas para seu cartão de chamadas, e ao longo do ano, todas as
crianças já reconheciam seu cartão com o nome e a figura e até umas das outras. Temos feito a chamada pelo nome
e combinamos com as crianças que ao ouvirem seu nome respondessem presente, até os menores tem respondido, e
nos surpreenderam, pois, ao citar o nome de uma criança que não estava presente uma das crianças respondiam:
“Faltou”.
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No primeiro trimestre trabalhamos o projeto “Da cabeça aos pés” e apresentamos o projeto às crianças no momento
da roda e fizemos uma pequena introdução do projeto e no começo de cada dia apresentávamos na roda as
atividades que iríamos trabalhar e explicávamos o porquê de tais atividades. As atividades permitiram que
conhecessem seus corpos, membros e suas funções. Uma das primeiras atividades que fizemos dentro desse projeto
foi desenhar o corpo de cada criança no papel manilha em posições diferentes, após terminarmos mostramos os
desenhos, elas observaram e buscaram compreender que aquele desenho era um auto retrato de seu corpo no papel
e dependendo do posicionamento eles riam, mostrando e dizendo como achavam as pernas grossas ou finas, foram
momentos de descobertas. Aproveitamos o uso da literatura infantil para contar histórias sobre o corpo, por meio
das figuras dos livros, eles argumentavam e interagiam entre eles. Contamos uma história referindo-se á sombra e
após a apresentação do livro as crianças seguiram para o parque e brincaram com as sombras nas paredes sob a luz
do sol, ao perceberem os movimentos e as posições das sombras elas interagiram de forma espontânea e prazerosa.
Em uma das atividades tiramos fotos individuais do rosto de todas as crianças e revelamos duas fotos de cada
criança, uma do rosto e a outra só dos olhos e apresentamos as elas as fotos do rosto e conforme mostrávamos e
colocávamos as fotos na roda para que todos visualizassem, em seguida mostrávamos as fotos dos olhos e
perguntávamos de quem são esses olhos, as respostas das crianças nos surpreenderam, as crianças acertavam e
colocavam os olhos em cima referentes ao dono dos olhos. Usamos musicas e dançamos (cabeça, ombro, joelho e
pé/ estátua/ mão na cabeça e pop-pop), gesticulamos conforme as letras relatavam os membros do corpo, fizemos
essa atividade diversas vezes durante o projeto para que as crianças conhecessem e compreendessem as funções de
cada parte do corpo. Fizemos um quebra-cabeça do corpo humano e pedimos que as crianças montassem,
auxiliamo-las na montagem e conforme elas encaixavam as peças em seus devidos lugares, perguntávamos se
sabiam o nome de tal membro, as crianças respondiam certo, demonstrando o prévio conhecimento do corpo.
Apresentamos para as crianças, através de imagens, o esqueleto humano e conversamos sobre sua importância, e
após a explicação, de que todos nós temos ossos e que esse conjunto de ossos se chama esqueleto, que eles são
necessários para nosso crescimento e desenvolvimento humano. A equipe e as crianças fizeram um esqueleto
humano com a reutilização dos rolos de papel higiênicos na intenção de ampliar o conhecimento do corpo humano,
com a participação das crianças na construção do esqueleto, foram bem produtivas, as crianças verbalizaram o que
sabiam sobre o esqueleto e onde já o viram. Atividades como circuitos foram realizados em diversas situações,
usando os brinquedos do pátio como o escorrega, a motoca, o gira-gira, espaços para brincadeiras como pular de
pneu para outro pneu, virar cambalhotas, se arrastarem sem tocar na cama de gato (espaço reservado e limitado por
cadeiras e com barbantes espalhados e esticados para que a criança passe por todo esse trajeto tocando o mínimo
possível no barbante). Essa interação permitiu que todos verbalizassem.

Através do projeto “Da cabeça aos pés” buscamos com que a criança familiariza-se coma imagem do próprio
corpo, explorassem as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressarem-se nas brincadeiras e nas
demais situações de interação, deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular e equilibrar,
desenvolvendo atitude de confiança nas próprias capacidades motoras e explorarem e utilizarem os movimentos de
preensão, encaixe ,lançamento para o uso de objetos diretos. Expressão de sensações e ritmos corporais por meio de
gestos, posturas e da linguagem oral. Comecei o 2º trimestre no mês de maio confeccionamos dois cartões para as
famílias demonstrando pelos responsáveis que não importa só dizer que cuida de uma criança, mas estar presente
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em momentos em que marcam as vidas dos pequenos, um feito no coletivo pelas crianças do agrupamento IIB o
outro pela professora, representando a creche.

No 2° trimestre começamos apresentando na roda para as crianças o projeto “Meu animal favorito”, conversamos
sobre a vida na roça e os animais domésticos, enfatizando os animais da fazenda, as plantações, meio de vida dos
animais que vivem na região rural. Apresentamos os animais selvagens (macaco, capivara, canguru, leão, urso,
tigre, lontra, rinoceronte, girafa entre outros), e houve a troca de conhecimento por meio da interação. Após essas
apresentações, propus a eles que procurassem em livros e revistas os animais domésticos e selvagens, quando
encontrados, recortaram (com auxilio), e separaram cada animal com seu grupo, assim foi avaliado que as crianças
entenderam a proposta colocada, e identificaram as diferenças entre animais selvagens e domésticos e seus habitat.
Temos aprendido sobre os animais por meio de fotos e livros de histórias, contando as histórias de formas
diferentes para que as crianças permaneçam atentas trabalhando concentração, memorização e atenção. Os livros
tem nos ajudado a diferenciar os animais uns dos outros, principalmente quando a história requer mais imaginação
do que figuras visuais.

Temos utilizado as músicas que fala sobre animais que nos permitem trabalhar a linguagem corporal e oral, por
meio de gestos e sons, criando um ambiente de descobertas e prazerosos. Aprendemos sobre os animais selvagens e
domésticos e estamos dando continuidade agora com os animais marinho e terrestres, apresentei os animais
marinhos e percebemos quais foram os bichos que mais chamaram a atenção deles. Fizemos algumas atividades,
em uma dessas atividades dividimos a turma em 3 (três) grupos e os grupos ficaram responsáveis em encontrarem e
recortarem (com auxílio de um adulto em cada grupo, professora e monitoras) imagens de animais referente ao seu
grupo, doméstico, selvagem e marinho. Trabalhamos também com os animais nas músicas, algumas músicas, no
momento da roda, em que cantaram, eram apontadas a que grupo pertencia tais animais citados, as músicas
escolhidas por eles foram: “seu Lobato tinha um sitio...”, “o macaco da floresta...”, “olha o crocodilo...”,
“tutututubarão foi mergulhar...” e “caranguejo não é peixe...”, escrevemos as músicas citadas acima em um papel
cartão deixando lacunas para serem preenchidos por figuras dos animais que as músicas citavam, as crianças
cantavam e colavam as figuras na medida em que as músicas iam sendo cantadas. Essa atividade facilitou muito a
memorização das músicas pelas crianças. A turma do agrupamento II-B, participaram da escolha de qual grupo de
animais que queriam aprofundar melhor o conhecimento se animais domésticos, selvagens ou marinhos.
Colocamos alguns quadros com paisagens do habitat dos animais domésticos, selvagens e marinhos e em seguida
colocamos os animais específicos de cada grupo, pedimos que as crianças se assentassem a frente dos quadros e
uma criança de cada vez foi sendo chamadas para a escolha de animal de um dos quadros, conforme as crianças
pegavam os animais deixavam na mesa até que a última criança escolhesse, após a escolha fizemos a contagem dos
animais mais pegos pelas crianças e a maioria foi a dos animais marinhos.

A partir do momento em que soubemos qual o grupo de animais foram escolhidos, apresentamos os animais
marinhos por meio de imagens imprimidas e por meio de revistas, filmes (procurando Nemo e procurando Dory,
pois apresentam grandes variedades de animais marinhos), músicas (caranguejo não é peixe..., tututubarão foi
mergulhar..., a baleia é amiga...). Depois de ter ampliado o conhecimento da turma referente aos animais marinhos,
demos o começo a uma série de confecções dos animais marinhos e seu habitat natural e tudo que produzimos e
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confeccionamos, era no momento da roda, que conversávamos com as crianças o que iríamos fazer e sempre
lembrando o que tínhamos aprendido do dia anterior, permitindo com que a criança relembrasse o que foi
trabalhado e na maioria das vezes as crianças nos surpreenderam ao relatar e comentar sobre o que havíamos
aprendido. No momento que escolheram a mascote, foram realizados com várias imagens de animais marinhos, das
quais os menores números de votos iam sendo eliminados, chegando à escolha final do caranguejo.
Confeccionamos um grande caranguejo de pelúcia (a mascote escolhida pela turma) ás crianças ao vê-la todos
demonstraram espanto e alegria, a mascote se tornou a convidada de honra nos momentos da contação de histórias.
Com a escolha do caranguejo a turma pediam todos os dias à música do caranguejo para cantarem e dançarem.
Apresentamos as crianças um peixe beta e criamos uma escala para que cada dia 3 (três) crianças alimentassem o
peixe, esses momentos eram feitos no período da tarde onde as monitoras Márcia e Claudilene (Lene), intercalavam
entre elas, para dar a comida do peixe, um dos momentos mais esperados pelas crianças.

Para a confecção dos animais marinhos e seu habitat, sempre apresentamos a todas as crianças o que iríamos
realizar, distribuindo a confecção por grupos, cada dia um dos grupos produziam um tipo de animal ou algo de seu
habitat, acreditamos que trabalhando dessa maneira podíamos produzir maior quantidade, onde todas as crianças
conheceriam o maior número de animais marinhos, trabalhando, ensinando e aprendendo de forma coletiva.
Usamos materiais recicláveis e contamos com os pais que foram presentes em sua grande maioria na participação
de enviarem as matérias, tais como: sobras de papelão, rolinho de papel higiênico, garrafas pets, embalagens de
iogurtes de vários tamanhos, copinhos de café descartáveis, embalagens de frutas, todos reutilizados.
Confeccionamos ostras, cavalo-marinho, caranguejos, ouriços, polvos, águas-vivas, tartarugas e o tubarão-lixa,
anêmonas e algas marinhas.
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Terminando o projeto “meu animal favorito”, a cada criança que perguntávamos, as mesmas sabiam responder o
nome das quais animais estavam se referindo. A cada final de projeto colocamos em exposição os trabalhos
desenvolvidos com as crianças, por meio de painéis e maquetes, para exposição das atividades que as crianças
fizeram as mesmas participaram da organização e montaram o fundo do mar, com pequenos grupos de crianças,
elas traziam os trabalhos e a areia.
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Em outro momento, utilizei do mesmo material para a apresentação dos animais selvagens (macaco, capivara,
canguru, leão, urso, tigre, lontra, rinoceronte, girafa entre outros), e houve novamente a troca de conhecimento por
meio da interação. Após essas apresentações, foi proposto à eles que procurassem em livros e revistas os animais
domésticos e selvagens, quando encontrados, recortaram (com auxilio), e separam cada animal com seu grupo, foi
avaliado que as crianças entenderam a proposta colocada, a de identificar as diferenças entre animais selvagens e
domésticos e seus habitat. Temos aprendido sobre os animais por meio de fotos e livros de histórias, contando as
histórias de formas diferentes para que as crianças permaneçam atentas trabalhando concentração, memorização e
atenção.

Projetos “Quem conta, reconta e faz de conta” e “Curiosidades da minha turma”. Iniciamos no dia 11 de setembro
os projetos Quem conta... e “Curiosidades da nossa turma”, do qual estamos trabalhando paralelamente. Sempre
começamos os projetos por meio da roda, que nos possibilitam a apresentação dos projetos para as crianças e ao
conversarmos com elas, reconhecermos os seus conhecimentos sobre o assunto. Já temos na rotina a contação de
história e quando sentamos no tapete e cantamos a música de chamada para a história todos se organizam e ficam
atentos pata o que iremos contar, com esse projeto temos contados várias histórias e contos, temos utilizado
dedoches, fantoches e até objetos para contar histórias, com essa diversificação de apresentação e materiais para
histórias, permitem uma concentração maior das crianças e assim as crianças ficam mais atentas. Referente ao
projeto conto, estamos desenvolvendo nas histórias de contos a memorização, atenção, concentração e oralidade
enriquecendo a comunicação e a expressão. A leitura é um estimulo para desenvolver também a capacidade de
interpretação e interação social. Começamos contando um conto clássico, “Cinderela”, contamos a história
chamando as crianças a participarem da história, introduzindo-as por meio do teatro, conforme a história ia sendo
contada, as crianças davam vidas aos personagens, quase todos participaram, porém, alguns ficaram
envergonhados. As crianças foram bem participativas e demonstram prazer em representar os personagens. Para
que as crianças entendessem bem a história fizemos algumas atividades como: trazendo até elas uma abóbora de
verdade, quando chegamos com a abóbora, podemos dizer que quase todos ficaram surpresos e exclamaram, “olha
a carruagem”, se referindo a abobora que a fada madrinha a transformou em carruagem, juntamente com as
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crianças cortamos a abobora em formato de carruagem, com portas e janelas, depois as crianças pintaram e
enfeitaram a carruagem. Com as sementes da abobora produzimos pequenas aboboras de papel color set na cor
laranja, com os números escritos as crianças colaram as sementes de acordo com a quantidade exigida pelo número,
reforçando e continuando com o reconhecimento dos números e quantidades (matemática). Também trabalhamos a
coordenação motora fina (movimento de pinça) para a produção do sapatinho de Cristal, usamos pedaços de e.v.a
com glitter na cor prata, passamos cola em um desenho de um sapato de salto alto e as crianças manuseavam os
pequenos picotes e colavam com a parte do glitter para cima, conforme o explicado. Após essas atividades
referentes ao conto “Cinderela”, pedimos que as crianças recontassem a histórias conformem o que entenderam e
para a nossa satisfação, as crianças contaram a história, ricos em detalhes, com a alegria e com grande fantasia que
esse conto nos proporcionou. Seguimos para um próximo conto, João e o pé de feijão, conversamos na roda que
iremos trabalhar. Contamos a história do João e o pé de feijão de duas formas, com o auxílio do livro com imagens
e em outro dia contamos a história por meio de objetos da sala. Trabalhamos com as crianças, a memorização,
pedindo a elas que conte a história do João e o pé de feijão a sua maneira com o auxílio de imagens referente a
história. Fizemos algumas atividades como a pintura do papel manilha, pintados por eles produzirmos o pé de
feijão. Plantamos em copos descartáveis 3 feijões, as crianças cuidaram cada um do seu copinho, regando e
observando o seu crescimento, com o auxilio das monitora, ajudando as crianças a regar. Confeccionamos o castelo
e os personagens feitos com rolinhos de papel higiênico. Essas atividades desenvolveram a coordenação motora
fina, por meio das pinturas e colagens, a atenção no cuidado com os feijões e ensinamos a necessidade de esperar
para ver o crescimento dos mesmos (noção de tempo), aprofundando e estimulando a imaginação dos pequenos. A
intenção desse projeto foi o de criarmos situações de fantasias e encantamento, trabalhamosas emoções que as
histórias transmitem apresentarmos elementos mágicos: fadas, gigantes, bruxas. Estimularmos as crianças a
participarem das histórias, reproduzindo-as por meio de teatros e fantoches. Motivamos as crianças a apreciarem e
terem gosto pela literatura. Paralelamente começamos o projeto “curiosidades de nossa turma”, percebemos que
nossas crianças em sua grande maioria se interessaram por pequenos insetos e bichos de jardim. A princípio
percebemos que as crianças sempre estavam à procura de formigas, grilos, aranhas, libélulas e borboletas. Na roda
conversamos sobre os tipos variados de insetos e bichos de jardim e começamos a conversar sobre as formigas e os
tipos de formigas, o que elas fazem (usamos a história a cigarra e a formiga, para melhor compreensão de como são
as formigas), passeamos a procura de formigueiro pelo lado externo das salas explorando parques, tanque de areia,
solários e jardins e encontramos dois tipos de formigueiros, uns eram de formigas vermelhas e o formigueiro era
esparramado e as outras eram pretas com formigueiros mais juntos. As crianças se encantaram e conversamos sobre
não chegar muito perto dos formigueiros, pois as formigas poderiam picar. Também encontramos algumas aranhas
no decorrer da semana e as crianças têm avisado umas às outras quando encontram algum bichinho. Encontramos
várias músicas com letras com bichos de jardim e insetos como “a dona aranha...”, “botei a mão ...saiu uma barata
grudada na minha mão...”, “a barata diz que tem...”, “a formiguinha corta folha...”, as músicas ajudam para melhor
compreensão das crianças. Estivemos produzindo insetos e bichos de jardim com sucatas e reciclagem, bichos
como aranhas, formigas, joaninhas e formigas. Prosseguimos com as atividades dos dois projetos, as crianças têm
se interessaram tanto pelas histórias de contos quanto com os bichos de jardim.

Sexta em cena

Toda sexta apresentamos teatros, cada turma fica responsável por apresentar algum musical, teatro, histórias, entre
outras. Um momento do qual as crianças interagem, se divertem e ficam atentos nas apresentações.
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Aniversariantes do mês - Toda última sexta-feira de cada mês foram comemorados os aniversariantes,
todos os agrupamentos se reuniram no pátio para cantar parabéns aos amigos.

Dia da Inclusão

No dia da Inclusão tivemos gincana entre as turmas, mostramos às crianças as dificuldades que um deficiente físico
ou mental tem de lidar com situações difíceis do dia a dia.
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Dia da Partilha

Tivemos o dia da Partilha do bolo de cenoura com cobertura de chocolate em que as crianças participaram da
receita e da degustação no dia seguinte.

Semana do Monteiro Lobato

Semana que realizamos atividades referentes as obras de Monteiro Lobato, viemos fantasiados dos personagens do
Sítio do Pica Pau Amarelo e com atividades relacionadas, amassamos diversos jornais para a confecção do boneco
Rabicó. Na terça com o fundo das garrafas de iogurtes cortadas, em pequenos grupos, pintamos o fundo para
confeccionar o nariz de Rabicó. Contamos histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo tendo como referencia, histórias
sobre o Rabicó e o desfile das crianças que se caracterizaram com algum personagem do Sitio do Pica Pau amarelo.

Apresentamos o teatro A Pílula Falante e durante a semana colocamos episódios de desenho do Sítio. Nossa turma
agrupamento II B fizemos integração com o agrupamento III A, juntamente com a professora Mirian que contava
as obras de monteiro Lobato com painéis informativos e personagens representados por bonecos.

O dia da Família

. Comecei o 2º trimestre no mês de maio confeccionando dois cartões para as famílias, demonstrando pelos
responsáveis que não importa só dizer que cuida de uma criança, mas, estar presente em momentos em que marcam
as vidas dos pequenos, um feito no coletivo pelas crianças do agrupamento II B o outro pela professora,
representando a creche. No dia 12 de Maio, das 07:00h ás 09:00h, a creche foi aberta para que os pais e
responsáveis viessem e ficassem na creche para acompanhar a rotina de seus filhos, os cartões foram expostos e
fizemos uma programação para os pais. Acolhemos pais, responsáveis e alunos com um pedaço extenso de papel
manilha no chão e dissemos que eles podiam juntamente com as crianças, pintarem ou desenhassem com giz de
cera qualquer desenho desde que todos participaram de forma afetiva. Seguimos para o quiosque sem pia e fizemos
uma grande roda, cantamos algumas musicas e logo mais fizemos um piquenique, após esse momento com as
famílias e com as crianças todos foram brincar no parque, foi um momento precioso para os nossos pequenos.
Retornamos para o pátio onde foi apresentada uma musica a todos os presentes. Muitas crianças choraram quando a
família foi embora, mas logo se acalmaram. A participação das famílias foi de grande importância, trazendo a
comunidade para dentro da creche e mostrando nosso amor e responsabilidade pelas crianças.

Festa da Roça

Em sala, no momento da roda, conversamos sobre a vida na roça e os animais domésticos, enfatizando os animais
da fazenda, as plantações, meio de vida dos animais que vivem na região rural. Cantamos músicas como a do “Seu
Lobato tinha um sítio...,” “a galinha do vizinho...”, “atirei o pau no gato”, entre outras, pois utilizamos a música
para que as crianças entendessem quais eram os animais domésticos e como as pessoas das fazendas vivem.
Fizemos em sala, algumas das atividades propostas como a fogueira, representando a extrema importância do fogo
nas áreas rurais, usado de forma correta e em lugares certos, principalmente quando há poucos recursos de
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eletricidade, apresentei a figura do fogo e interagimos fazendo perguntas para saber o conhecimento das crianças e
aprendemos que as arvores, galhos e madeiras, são os materiais mais utilizados para uma boa fogueira, sendo
assim, iniciamos as atividades pintando as mãos das crianças com duas cores ( laranja e vermelha) e carimbamos as
mãos das crianças no papel simbolizando o fogo e no outro dia dividi as crianças em grupos de 6 e distribui palitos
de sorvetes, pincéis e tinta guache marrom, para representarem as madeiras. As crianças pintaram e montaram cada
um a sua fogueira, onde montamos um painel juntamente com bonecos da roça feitos de papeis, criados pelas
famílias das crianças, que nos enviaram para a apresentação da atividade em família, mantendo o contato com a
comunidade e trazendo para a unidade escolar a participação das famílias. Com essas atividades pude observar as
crianças que conhecem as cores, a desenvolverem a coordenação motora fina, o movimento de pinça, ao utilizar os
pincéis e os palitos de sorvete, demonstrando controle de seus movimentos, outros, com a necessidade de auxilio,
mas buscando sempre estimular a autonomia de cada um. No momento de passar as tintas nas mãos, as expressões
corporais eram nítidas, tais como, aversão daquele tipo de sensação, a coordenação e o controle ao separar os dedos
para que não ficassem juntos ao serem carimbados, todos participaram de forma satisfatória nas atividades.
Também falamos sobre as plantações e destacamos a de milho e criamos outro painel, em que as crianças sentadas
em roda, receberam pedaços de papeis e foi pedido que todos transformassem aqueles pequenos papeis em uma
bolinha, com os movimentos dos dedos polegar, indicador e médio, reforçando o movimento de pinça, a maioria
conseguiu, os que não conseguiram, buscaram outras maneiras para chegarem ao que foi pedido, como enrolar o
papel entre a palma das mãos, e de certa forma conseguiram, em seguida, em uma folha amarela, recortado em
formato de milho, passei a cola no papel todo com o pincel proporcionando propositadamente que eles mesmos
colassem as bolinhas na folha, buscando um desenvolvimento continuo do movimento de pinça. Por duas semanas
ensaiamos a musica e a dança que apresentamos na festa da roça e todos conseguiram pegar bem os gestos da
musica, apenas os menores ficaram as vezes dispersos, mas no geral todos estavam dançando bem nos últimos
ensaios. No dia da apresentação algumas crianças nos surpreenderam por não querer dançar e o que mais nos
chamou a atenção para o lado positivo foi que os pais respeitaram as crianças e crianças que não quiseram dançar
não dançaram, mas aproveitaram bem da festa.

Semana Pipa sem Cerol

Na segunda-feira, colocamos dois DVDs com histórias de pipas. Após os DVDs confeccionamos pipas para as
crianças soltarem no espaço externo da sala. Como atividade para a construção do mural, com pedaços de EVA as
crianças colaram na pipa e montamos o painel e reforçamos a conscientização de não se usar cerol na linha.
Soltamos Pipa na quarta-feira dentro da unidade e finalizamos na quinta -feira com a saída das crianças para soltar
a pipa no campo ao lado da unidade escolar. Terminamos a semana com teatro sobre a Pipa sem cerol e a exposição
do painel das pipas.

Semana do Idoso

Começamos a semana acolhendo as crianças vestidas de idosos. Trabalhamos com as crianças sobre os valores e
respeitos pelos idosos, dramatizamos situações em que podemos ajudar os mesmos. O agrupamento III A, B e C
fizeram um teatro relatando as dificuldades que os idosos encontram e como podemos ajudá-los, nós do
agrupamento IIB fizemos integração com eles. As crianças durante a semana também vieram caracterizadas de
idoso e os pais foram bem participativos. Para a nossa turma foram pedidas as famílias das crianças fotos de
pessoas idosas ou avós (não que os avós eram todos idosos), mas trabalhamos para a conscientização dos pequenos
que precisamos tratar nossos idosos e avós com carinho e respeito e que todos nós estamos em formação para
sermos idosos. Fechamos a semana com a apresentação de um grupo de idosos que contaram algumas histórias de
suas vidas e cantaram algumas músicas, um deles tocava violão. As crianças ficaram atentas e concentradas na
apresentação.
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Semana das crianças

Na semana das crianças proporcionamos várias atividades durante a semana, na segunda – feira tivemos o dia do
pijama, acolhemos as crianças com pijamas e bichos de pelúcia, após o café, tivemos o desfile de cada sala.

Na terça – feira, tivemos um breve piquenique e a gincana com a dança das cadeiras

Na quarta-feira as crianças aproveitaram os brinquedos (cama elástica, piscina de bolinha e um escorrega em
formato de jacaré inflável), banho de esguicho e sorvete de palito de vários sabores, as crianças aproveitaram bem
estes momentos e foi maravilhoso ver a alegria das crianças.
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Na sexta-feira, preparamos um dia doce e cheio de fantasia, neste dia as crianças vieram fantasiadas e com seus
brinquedos, tivemos a balada com muitas músicas infantis, bolos, sucos e doces.

Semana do Livro
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Na semana do Livro as professoras faziam rodízios de sala, cada dia íamos a outra sala e cada professora contava
um tipo de história para as crianças. Confeccionamos um painel com a participação de todas as crianças.

Considerações finais

Terminamos mais uma etapa, projetos, atividades, semanas educativas, sexta em cena, aniversariantes do mês, tudo
que conseguimos realizar foram méritos de toda uma equipe que está sempre disposta a querendo o melhor para
cada criança, respeitando suas limitações e individualidade. Que haja desenvolvimento de maneira que sejamos
parte desse processo e que nosso olhar seja como de educadores que buscam o melhor para cada aluno que passa
pelo nosso caminho.

AGRUPAMENTO II – C

PROFESSORA: ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOLFETTI

Sabemos que na Educação Infantil permite e incentiva o brincar de seus alunos. É possível trabalhar o brincar de
diversas formas, possibilitando cada vez mais, um desenvolvimento global, ou seja, um desenvolvimento social,
cognitivo e motor.

O AG II C do CEI Professor Pierre Weil, no ano de dois mil e dezessete (2017), é composto por 33 (trinta e três)
crianças, sendo: 20 (vinte) meninos e 13 (treze) meninas, com idades entre 2 e 3 anos, 2 (duas) monitoras e 1 (uma)
professora.

A sala possui crianças com diferentes personalidades, onde cada indivíduo é observado e trabalhado de acordo com
a característica detectada, seguindo a rotina diária da classe.

Assim que é feito o acolhimento das crianças pela manhã, elas são levadas ao refeitório para o café da manhã. Esse
momento é de extrema importância para a socialização e interação da criança junto com as demais crianças. É
observado seu comportamento, se está se alimentando, e sua relação com a professora, monitoras e com os demais.

Após essa rotina, as crianças voltam para o ambiente da sala de aula, formando a roda da conversa, onde se pode
vivenciar suas experiências, suas curiosidades, lembrar os combinados diários, ensinar os dias da semana através de
um quadro na lousa, usando o recurso de música, com isso já se trabalha a matemática, pois diariamente após
falarmos sobre em que dia da semana estamos, todos contam os dias até chegar o dia atual onde uma das crianças
coloca a informação no quadro e também é feita a chamadinha através de fotos. Também se trabalha cantigas de
roda, onde as crianças interagem de uma maneira significativa, utilizando a linguagem das mãos, corpo e a diversão
entre eles, se potencializando com a contação de histórias, onde a imaginação predomina e as crianças participam
ativamente do ambiente que está sendo contado.
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Após a roda da conversa são dadas as atividades pedagógicas baseadas no projeto e em conjunto as crianças usam
esse tempo para brincarem no parque, em sala de aula com brinquedos de montar ou massinha ou próprios
brinquedos trazidos de casa.

Depois é servido o almoço, que da mesma forma que o café, é observado o ato de alimentarem-se, suas
individualidades, seu convívio e respeito com os demais. Assim que terminam as crianças voltam para a sala de
aula, onde elas tomam água e são levadas para a escovação diária, essa rotina é feita pela professora e são divididas
em grupos de meninos e meninas. Na escovação ascrianças recebem a orientação de como escovar e a importância
da prática diária. Enquanto a escovação é feita, as monitoras organizam a sala para a hora do descanso (soninho) e
quando as crianças deitam as monitoras sentam-se entre as crianças fazendo carinho em algumas para que durmam
mais rápido aquelas que tem mais dificuldade.

Alguns temas são trabalhados juntamente com os projetos pedagógicos no decorrer do ano na creche, e no mês de
Maio trabalhou-se a FAMÍLIA NA ESCOLA.

As crianças ajudaram na confecção de um cartão para a família, foi trabalhado com pintura das mãos, cada criança
pode mostrar seu agradecimento e carinho através de uma marca dentro de um recorte de coração, e também houve
a confecção de um cartão individual para cada família feito pela professora.

A família participou durante um dia na rotina da criança quando chega na creche, desde seu acolhimento, café da
manhã e atividade pedagógica.

As famílias que acompanharam as crianças foram recepcionados pela professora e monitora e foram instruídos e
fazerem a roda juntamente com seus filhos, netos, sobrinhos etc.

As crianças cantaram cantigas que costumam cantar no dia a dia e em seguida foi contado uma história chamada
“Meninos de todas as cores”. O tema da história trabalha para que a criança não discrimine outras crianças de
acordo com sua cor e raça. Os pais juntamente com as crianças ficaram bem atentos ao desenvolvimento da
atividade, e em seguida foi servido o café da manhã das crianças onde puderam comer junto com eles. Após o
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término do café todos foram direcionados ao pátio para assistirem uma apresentação do Agrupamento III, onde
houve a integração com as demais crianças da creche e em seguida a despedida da família.

Dentro do contexto pedagógico da creche, iniciaram-se vários projetos, dentre eles, foi trabalhado: PROJETO
MEU ANIMAL FAVORITO.

Nesse projeto as crianças tiveram que escolher uma mascote para a classe. A escolha foi feita de forma
democrática, e devido a sala ser decorada com o tema mar com ilustração de animais marinhos, foi mostrado
figuras ilustrativas de vários peixes, baleias, tartarugas e cada criança deu seu voto para a escolha da mascote. A
escolha foi um PEIXE (personagem do filme Procurando Nemo, a Dory).

A mascote foi confeccionada pela professora e as crianças participaram ativamente do enchimento do boneco,
utilizando folhas de revistas. Com isso pôde-se observar a coordenação motora fina das crianças.

Trabalhamos com as crianças as informações sobre os animais, ou seja, onde vivem, se são selvagens, aves, do que
gostam, se as crianças possuem animais de estimação, qual bicho eles gostam mais, despertando assim a
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imaginação das crianças. Trabalhou - se também a memorização, se eles conseguiam imitar os bichos, através de
dinâmicas feitas na roda e também foi utilizados livros com gravuras de animais de diversas espécies onde todos
trocaram experiências falando sobre as figuras encontradas, trabalharam em coletivo para que a atividade se
tornasse bem dinâmica.

Foi observado a curiosidade de alguns, pois houve a dispersão com relação à busca de informações onde muitos,
em algum momento da atividade pararam para observar buracos de formigas no parque externo da creche, nesse
momento, foi trabalhado o habitat do animal, que não se pode destruir sua casa, fazendo comparações com as casas
das crianças e suas famílias, e a preservação da natureza.

As crianças tiveram contato com várias figuras de diversos animais em formato de fotos, onde em grupos, as
crianças confeccionaram um álbum.

Tivemos um grande momento de diversão e interação com a caça aos bichos, as crianças procuravam animais (de
pelúcia) escondidos em diferentes locais da creche (atividade realizada na área externa próximo ao parque Casa do
Tarzan). A descontração e a curiosidade em saber onde poderiam encontrá-los, tomou conta da brincadeira. As
crianças assim que começaram a atividade, saíram correndo em busca dos bichos, a professora sempre orientando
para que procurassem em todos os cantos.
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Além dessas atividades, foi desenvolvida uma atividade de circuito no quiosque, ou seja, foi montado obstáculos
com alguns materiais: bambolês, cadeiras, barbantes e colchonetes. Essa atividade lúdica foi bem trabalhada, pois
foram utilizadas os animais como exemplo para a execução, ou seja, pular dentro dos bambolês como se fossem
cangurus, passar por debaixo do barbante se arrastando como se fossem cobras e finalizando com cambalhotas
como se fossem tatus-bola. No início algumas crianças se sentiram intimidadas por não conseguirem executar,
porém ao decorrer da atividade, todos participaram. As crianças demonstraram muito interesse nessa atividade, isso
mostrou que foi bem realizada e construtiva para o desenvolvimento da criança. No decorrer do projeto foi
realizada mais uma atividade com circuito usando diferentes materiais, mas com o mesmo objetivo e progresso no
desenvolvimento das crianças.

Dando sequência às atividades e utilizando como ferramenta a musicalidade, desenvolvemos uma atividade lúdica,
criativa e com a participação de todas as crianças que demonstraram desenvoltura, felicidade, e acima de tudo
trabalho em grupo.

Com materiais simples (um barquinho feito de papel, um pandeiro e um pedaço de TNT azul e a música Suíte do
Pescador de Dorival Caymmi) pôde ser trabalhada a imaginação das crianças.

Ao som do pandeiro foi ensinada a letra da música às crianças e todos simularam o mar com o tecido com o
barquinho em cima, onde não poderiam deixar o barco cair, dentro do contexto, de acordo com a música que
também se fala de peixe, foi perguntado às crianças onde o peixe capturado estaria naquele momento. Em outro
momento foi trabalhado novamente essa atividade, porém utilizando novas músicas e outros recursos baseado no
tema.
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Dando continuidade ao Projeto Meu Animal Favorito, foi trabalhado várias espécies de acordo com a curiosidade
das crianças.

Para trabalhar de forma lúdica, foi desenvolvido jogos com temas de animais, um exemplo foi a boca do coelho,
onde as crianças jogam bolinhas dentro da boca do coelho e tentam acertar. Essa atividade trabalhou a coordenação
motora e a noção de espaço.

A atividade foi bem trabalhada e divertida, permitindo que as crianças interagissem com as outras e competissem
de forma sadia entre meninos e meninas, todos torcendo para que todos acertassem.

Ela foi desenvolvida em duas etapas, a primeira em sala de aula e a outra após algumas semanas no pátio, para
avaliar se houve progresso no desenvolvimento da atividade.

Foi percebido que as crianças estavam instigadas a conhecer outras espécies de animais, com isso, foi trabalhado a
atividade de reconhecimento através de figuras. Com a distribuição em sala de livros com figuras de animais, as
crianças puderam descobrir através da curiosidade e participarem de forma ativa, cada um trocando informações e
comparando-as com suas realidades.
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Nessa fase da criança, as atividades de memorização também são importantes, baseando nisso, trabalhou-se as
cores de uma forma bem divertida, com o jogo do “ELEFANTINHO COLORIDO”. A atividade baseia-se em a
criança adivinhar a cor do elefantinho, após a professora instruir com a frase: “Elefantinho colorido!!!! Que cor?”

Os elefantinhos foram confeccionados com papel colorset colorido, palito de sorvete e velcro.

As crianças foram divididas em duas fileiras deixando um corredor no meio, uma a uma foi chamada e o jogo
começou. Foi uma atividade extremamente coletiva entre eles, pois todos queriam participar e ajudar os colegas
quando eles não adivinhavam a cor. As crianças tiveram contato com as cores e a maioria delas acertaram, e foi
usado como exemplos as cores das roupas ou de algum objeto em sala.

Após adivinharem as cores a criança que acertasse levava o elefantinho colorido até o quadro.

Trabalhou-se também o animal VACA. A atividade foi importante para ensinar a importância desse animal no
nosso dia a dia. Foi explicado o que a vaca nos fornece: leite, carne, couro. As crianças tiveram participação ativa,
pois conseguiram fazer comparativos com outros animais e trabalhamos com música como a Fazenda do Seu
Lobato.

A professora confeccionou uma vaquinha em papelão, EVA e luva descartável para a simulação de uma ordenha.
As crianças puderam ter o contato e aprenderam como que é tirado o leite da vaquinha. A atividade foi muito legal,
pois as crianças não tinham tido contato com essa atividade fora da sala de aula e elas, com essa experiência
puderam passar para os pais a importância do leite na nossa vida, e o que pode ser feito com ele falando dos seus
derivados.

Com essa atividade pôde se trabalhar também a coordenação motora fina, através da movimentação dos dedinhos
das crianças na hora da ordenha.
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Um dia após a atividade, como foi falado da importância do leite e que pode ser feito vários alimentos com ele, foi
feita uma atividade de culinária. No refeitório as crianças manusearam uma massa de biscoito onde eles mesmos
fizeram o formato, trabalharam o movimento de rolo e amassar. Elas prestaram bastante atenção e após os biscoitos
assados, as crianças foram para o quiosque e formamos a roda, onde foram distribuídos os biscoitos para
degustarem.

A curiosidade da criança é estimulada também através de brincadeiras ao ar livre, como o tanque de areia, onde a
criança pode explorar sua imaginação, como construir castelos de areia, torres e interagir com as outras crianças da
turma.
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A brincadeira sempre é supervisionada pela professora e pelas monitoras da sala, deixando-os a vontade na hora da
diversão.

Continuando no projeto Meu Animal Favorito, trabalhou-se também a borboleta, animal que as crianças sempre
falam e gostam. A atividade trabalhada foi através de movimentos em pares. Borboletas montadas com miolo do
rolo de papel higiênico, papéis coloridos e barbantes, com isso as crianças brincaram de maneira divertida no
espaço externo da sala. Essa atividade foi trabalhada a noção de espaço, coordenação motora (movimento de abrir e
fechar).

Após o término do Projeto Meu Animal Favorito, houve a exposição dos trabalhos realizados em sala de aula,
através de um painel exposto no pátio.

O faz de conta faz parte da vida de toda criança, é a maneira que ela demonstra suas emoções, sua oralidade, sua
criatividade e consegue recriar situações do seu dia a dia em brincadeiras simples como brincar de casinha, de
boneca, de carrinho enfim, há inúmeras maneiras de expressões que elas demonstram nesse momento único delas.

A Casa da Boneca é uma ferramenta importante para se trabalhar a imaginação das crianças, foi através dessa
atividade percebeu-se que as crianças levaram da sala de aula a contação de histórias e de suas casas as tarefas das
mães como, fazer comida, cuidar de criança, fazer chá e os meninos também brincaram da mesma forma porém
tiveram menos senso de organização. Ao final, as crianças conseguiram deixar a casa da boneca arrumada com os
pertences em seus lugares. A atividade foi dividida em duas etapas, primeiro as meninas brincaram na casa
enquanto os meninos brincaram com peças de montar no quiosque e em seguida inverteu-se as posições, deixando
as meninas brincar com as peças de montar enquanto os meninos foram para a casa.

Foi observado nessa atividade, o trabalho em grupo, a organização, a criatividade, a curiosidade e senso de
imaginação das crianças.
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Estimulando o gosto pela leitura, as crianças ouviram histórias contadas de várias maneiras e diferentes formas,
utilizando fantoches e livros com gravuras.

Uma das maneiras que também se trabalhou foi na hora da roda, estimulando a criatividade usando máscaras de
animais dos quais se identificaram e foi contada uma história com a ajuda das crianças, ao término da história, foi
feito um desfile com as crianças em sala de aula. Todos participaram e podendo trabalhar a timidez de algumas
crianças.

Para começarmos com o trabalho estimulando a curiosidade da sala, foi percebido no decorrer dos dias como as
crianças se encantam com relação aos insetos. Sempre que as crianças vêem formigas, aranhas ou qualquer outro
inseto, elas se juntam para questionarem sobre eles.

Baseado nisso, as crianças puderam percorrer a creche procurando formigueiros e a professora explicou como elas
vivem e mostrou que o formigueiro é a casa delas, a importância de não matá-las e preservar seu habitat.

As próprias crianças tiveram o trabalho de procurar o formigueiro e a cada achado era uma festa. A professora com
um recipiente pegou algumas formigas para que fosse mostrado a elas. A diversão foi total, elas interagiram entre
elas e cada criança pode manusear o recipiente com as formigas.
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Não podemos perder o encanto pelas brincadeiras como pega pega, uma atividade que trabalha com o movimento
do corpo e a coordenação motora grossa da criança, também estimulando sua imaginação para situações inusitadas.
Essa atividade foi adaptada da famosa queimada. Como as crianças são da faixa etária entre dois e três anos, não foi
feita a queimada tradicional, e sim utilizando bolinhas coloridas pequenas e distribuídas para que jogassem entre
elas.

Houve a participação da professora e as crianças participaram totalmente da brincadeira, não houve nenhum
incidente e todos quiseram participar, constatou-se a evolução motora deles.

Trabalhou-se também com a história do João e o Pé de feijão, após o término da história, foi feito a atividade do
plantio do feijão no algodão. A proposta era mostrar para as crianças o que era uma semente, despertar o interesse
pelo cuidar, questionar se o feijão cresceria igual ao da história e porque precisamos plantar uma semente?

As crianças fizeram a atividade no lado externo da sala com a distribuição das sementes, copinhos descartáveis e
algodão. Cada um plantou seu feijão e perguntaram porque demorava para crescer, foi explicado que o cultivo leva
um período maior para brotar e nascer os feijões e como a atividade foi rápida, em seguida foram para o parque.
Quando os brotos tiveram maior será dado continuidade à atividade.
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A curiosidade aflorada das crianças é trabalhada diariamente, numa simples brincadeira no parque ocasiona um
momento único. As crianças encontram um pneu em volta de um buraco e elas querem saber o que mora dentro
dele. Nesse momento são feitos questionamentos para que elas tentem adivinhar o que tem dentro dele, algumas
deduzem que sejam formigas, outras um bicho grande, outras acham que tem cobras, enfim, cada um usando sua
imaginação naquele momento tão especial.

Trabalhar diariamente fábulas e contos de fada é sem dúvida uma maneira de estimular o gosto pela leitura. Sendo
assim, e também pelo motivo das crianças gostarem tanto de formigas, resolvemos trabalhar a fábula da Cigarra e a
formiga. A história foi contada utilizando personagens confeccionados com papelão, de forma bem colorida e
dinâmica. As crianças participaram efetivamente da história, prestaram bastante atenção e com a história foi falado
a importância do trabalho e da diversão no cotidiano delas.

As crianças também trabalharam com quebra cabeças feitos com recortes utilizando imagens de contos de fada.
Foram separadas em grupos e distribuídos os jogos para que fossem montados. Percebeu-se nessa atividade a
concentração e espírito de equipe para se trabalhar em conjunto.
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Em continuação a atividade da Cigarra e a Formiga, foi feito uma maquete simulando um formigueiro, feito com
cartelas de ovos, pintadas pelas próprias crianças e confecção de formigas através de massa de modelar, sendo
assim, trabalha-se a coordenação motora fina, através da pintura utilizando esponjas e o movimento de pinça com a
massa de modelar.

Os projetos Quem conta reconta...faz de conta e curiosidades da turma continuam sendo trabalhados diariamente
até o final do ano. Semanalmente atividades relacionadas aos projetos serão desenvolvidas a fim de proporcionar
valores pedagógicos e maior integração entre as crianças, a creche e a família.

Será trabalhado, a socialização, desenvolvimento de suas capacidades motoras (equilíbrio, destreza corporal,
orientação espacial), desenvolvimento da fala, as experiências de dentro e fora da sala de aula, músicas, faz de
conta, oralidade, enfim, sempre trabalhando o lúdico dentro da proposta.

Dando seqüência ao Projeto quem conta, reconta, faz de conta..., trabalhou-se várias histórias infantis dos contos de
fada e fábulas, como João e Maria, O Patinho Feio, Pinóquio, João e o Pé de Feijão entre outros.

As crianças puderam identificar os personagens de forma bem lúdica comparando os mesmos com seu dia a dia,
nomes familiares de sua convivência.

Diariamente foram lidas histórias diferentes, porém sempre pela escolha das crianças, elas se identificaram muito
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com a história do Pinóquio, onde mostra que não se deve mentir, pois cada mentira gera uma conseqüência, no caso
do Pinóquio, o nariz crescia. As próprias crianças, já identificavam o enredo da história, e falavam que se alguma
criança mentisse o nariz cresceria. Isso tornou a atividade bem legal, pois percebeu-se que as crianças tem a noção
do que é certo e errado em relação a mentir.

Na história de João e Maria as crianças comparavam os nomes com os dos coleguinhas da classe e eles mesmos
identificavam cada personagem, principalmente a bruxa e a casa feita de doces.

As histórias algumas vezes eram contadas em ambientes diferentes, como quiosque com pia e sem pia, dentro da
sala de aula ou até mesmo próximo ao parque.

No bimestre anterior, foi feita a experiência do feijão no algodão, onde o feijão brotava no algodão umedecido que
as crianças colocaram. Usando essa atividade como curiosidade da turma pudemos trabalhar a história do João e o
Pé de feijão. À medida que era contada, a professora mostrava o feijão brotado no algodão e fazia comparação com
a história. As crianças ficaram encantadas com a possibilidade do feijão plantado também ser mágico, o que
instigou bastante a imaginação delas.

Outra atividade desenvolvida com as crianças foi a atividade onde se trabalhou a coordenação motora e senso de
espaço, O Jogo das Argolas.

O jogo consiste na criança acertar argolas nas garrafinhas no chão. As crianças ficaram bem eufóricas e todas
participaram.

Percebeu-se que muitas delas ainda não tem o senso de espaço (lateralidade), com isso precisou da intervenção da
professora para conclusão da atividade. Porém houve o espírito de equipe onde todas torciam para que acertassem o
alvo.
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Outra atividade que instigou a curiosidade e a imaginação das crianças foi a criação de um “Lobo”. O lobo foi
confeccionado pela professora com materiais simples e exposto na lousa.

As crianças de imediato identificaram que animal era, suas características, o que ele comia, em qual história
contada existia o lobo mau, enfim, de maneira lúdica as crianças se tornaram parte da história onde existia o lobo,
elas mesmas contavam as histórias.

Finalizando o projeto, foi feito o Teatro das Sombras. Confeccionado pela professora com uma caixa, papel
vegetal, cola e enfeites, e personagens recortados e colados em palitos como: bruxa, dragão, fada, príncipe e
princesa, castelo, cavalo, enfim vários personagens onde as crianças conseguiriam identificar através das sombras
reproduzidas na luz.

Foi contada uma história inventada na hora e teve a participação das crianças no enredo. As crianças ficaram bem
atentas e curiosas para saber como aquele efeito surgia na tela. Ao final, puderam manusear os personagens e
ficaram muito felizes de poderem participar de um teatro simples, mas bem elaborado.

Na última semana continuamos trabalhando com brincadeiras diversas após o término do projeto, como corrida no
parque, enchimento de bexigas (o que as crianças adoram) e essa brincadeira trabalha-se muito a coordenação
como usar a boca para encher o balão e em seguida as crianças correram com os balões a fim de não estourarem
(senso de cuidado com suas coisas).
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Em determinado momento em que se trabalha o projeto Meu animal favorito, deu-se início ao tema Festa da Roça.

Esse tema foi trabalhado durante duas semanas com as crianças, discutindo em roda diariamente. Foi falado sobre a
roça, seus costumes, vestimentas, musicalidade, comidas típicas. A festa mobilizou também as famílias a
participarem, pois durante a festa houve apresentação de dança de cada agrupamento e exposição através de painéis
de acordo com as atividades desenvolvidas em sala de aula.

Além das músicas, foi trabalhado em sala, atividades relacionadas ao tema. No Agrupamento II C, foi realizada a
atividade de colagem com papel crepom com o tema milho, um dos alimentos típicos da roça, trabalhando a
coordenação motora fina. Em outro momento foi feito a atividade de pintura das mãos para que através dessa
pintura formassem uma fogueira na cartolina. Foram divididos em grupos para que todos participassem. Também
foi levado para casa um desenho de um boneco para que as crianças juntamente com os pais decorassem com o
tema da roça para que no dia fosse exposto no painel durante a festa. Foi desenvolvido também um espantalho,
finalizado com recortes e colados pelas crianças (motricidade).

A participação da família foi de extrema importância para a festa, pois as crianças puderam sentir-se seguras e
muito a vontade durante o evento.
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O projeto mostra para a criança que a pipa não é apenas um objeto que as crianças usam para se divertirem e
ocuparem o seu tempo, é também um objeto capaz de ensiná-las e torná-las felizes ao mesmo tempo. Na
classificação psicológica os brinquedos são selecionados para o desenvolvimento corporal, intelectual, afetivo,
criativo e social.

Baseado nisso, ao iniciar as atividades com a roda da conversa, é falado discutido sobre a história da pipa, como ela
é feita, os materiais que se usa, onde pode ser solta para que não haja perigo, os tipos de pipa que existem e o que
não se deve usar que é o CEROL.

A professora levou uma pipa para demonstração e as crianças ficaram eufóricas, algumas delas chamando a atenção
dizendo que elas também tinham em casa e que sabiam soltar.

Uma das atividades foi fazer uma sessão de cinema com a integração de outras turmas, passando desenhos
relacionados à pipa.

As crianças ficaram bem concentradas ao assistirem os filmes.

Outra atividade desenvolvida em sala de aula foi o trabalho de colagem em um desenho em forma de pipa na
cartolina. Antes do início da colagem, as crianças receberam revistas para que fossem rasgadas em tamanhos
pequenos para que depois fossem utilizadas na colagem. Essa atividade teve como objetivo trabalhar a motricidade
refinada com as crianças e foi detectado que será necessário dar continuidade para que as crianças adquiram maior
habilidade e serem estimuladas a realizar atividades que envolvam movimentos de mãos e dedos.
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Após as crianças rasgarem as revistas foi feita a colagem nas pipas desenhadas em cartolina. Foram divididas em
grupos e a participação foi amistosa. Ao final da colagem foi feito um painel com os materiais para a exposição.

Como existem vários tipos de Pipa, como as capuchetas, a professora confeccionou em folhas de revistas, várias
capuchetas para serem entregues aos alunos para que os mesmos pudessem vivenciar através da brincadeira a
sensação de soltar pipa ao ar livre.

Vendo a curiosidade das crianças no que estava sendo entregue fez com que todas mostrassem autonomia para
iniciar a atividade. Ao ar livre as crianças correram ao redor do parque empinando suas capuchetas.
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Na semana do PIPA SEM CEROL, foi programado de soltar pipa no campo ao lado da creche.No dia do evento as
crianças que tiveram autorização dos pais, foram levadas ao campo juntamente com a professora e suas monitoras e
soltaram as pipas ao ar livre podendo ocupar o espaço livre para a diversão. Foi um momento muito importante
para o desenvolvimento das crianças, elas liberaram energia, aprenderam como se deve soltar e onde não se deve
soltar e se divertiram muito.

Uma ação muito importante realizada na creche, foi a semana da higiene bucal em parceria com alguns dentistas.

Profissionais de odontologia foram até a creche e além de ensinaram as crianças a escovarem os dentes
corretamente, fizeram a avaliação bucal e distribuíram escovas de dentes. As crianças ficaram muito felizes em
mostrar o que aprenderam. No AG II C não foi constatado nenhuma incidência de cárie e foi bem elogiada pela
dentista.
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Algumas atividades são desenvolvidas no decorrer dos projetos, uma delas foi a semana do idoso.

Esse trabalho foi muito importante para se falar dos idosos, de como eles vivem, do respeito que temos que ter com
eles, explicado para as crianças que um dia ficarão idosos também, por isso temos que respeitá-los sempre.

Com as crianças foi montado um painel e a atividade foi dividida em grupos onde alguns colaram algodão nos
rostinhos simulando um idoso, e o outro pintou palitos de sorvete, a atividade foi bem desenvolvida e eles se
divertiram bastante e pôde ser observado a evolução das crianças com relação a coordenação motora, pois
trabalharam bastante com o movimento dos dedinhos.

Também houve a apresentação de um grupo de idosos da Igreja Batista Vista Alegre no pátio e também desfile das
crianças caracterizadas de idosos para fechar a comemoração da semana e exposição do painel feito em sala de
aula.
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Na última sexta-feira do mês é comemorado o aniversário das crianças que aniversariam naquele mês. Esse
momento é onde há a integração de toda a creche.

No pátio é montado a mesa dos aniversariantes, as crianças são chamadas ao centro e toda a turma canta o
Parabéns. Em seguida é servido o bolo recheado e o suco, além de um delicioso "cachorro quente".

A semana do dia das crianças iniciou-se com o Dia do Pijama, o intuito era que as crianças e as educadoras viessem
vestidos de pijama e participassem de um desfile no pátio. Foi muito divertido e houve a participação de todos.
Trabalhou-se a timidez e o brincar espontâneo.

No dia seguinte, foi feito com as crianças um momento único de diversão: o dia dos brinquedos no pátio (pula pula,
piscina de bolinhas e escorregador inflável) e o banho de esguicho.
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As crianças puderam curtir e brincar nos brinquedos sempre com a orientação e supervisão das professoras e
monitoras. As crianças puderam escolher em qual brinquedo elas queriam brincar, o pula pula e o escorregador
inflável foram os mais disputados, a diversão foi total.

Após a diversão no pátio, as crianças puderam se refrescar de uma manhã de extremo calor com um delicioso
banho de esguicho, uma brincadeira que muitos adultos puderam brincar na sua infância e que através das
educadoras tiveram a oportunidade de relembrar e aproveitar junto com as crianças.

As crianças brincaram e em seguida puderam se deliciar com um picolé fornecido através de doação. Pôde ser
observado a cooperação de algumas crianças ao ajudar o amigo a chupar o picolé enquanto a outra estava sentada e
havia acabado a distribuição dos sorvetes.

Esse momento de lazer, diversão, cooperação entre elas, mostra que com coisas simples, porém extremamente
importantes para o desenvolvimento da criança pode ser usado com ferramenta pedagógica no dia a dia.

Ao final do dia foi entregue para as crianças uma lembrança confeccionada pela professora através de material
reciclável (garrafas pets), tampinhas, eva´s e elástico. Um brinquedo em formato de sapo, onde as crianças
gostaram muito e puderam brincar de maneira sadia sem a intervenção de brinquedos com tecnologia.
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Fechando a semana do dia das crianças, na sexta feira, as atividades comemorativas deu-se através de uma peça de
teatro Rato meu querido rato, representada por professoras e monitoras no pátio e também as crianças vieram com
fantasias para que pudessem curtir uma “baladinha” com músicas infantis.

A professora e as monitoras também foram fantasiadas para interagir ainda mais com as crianças e elas se sentiram
bem acolhidas com as educadoras também fantasiadas, pois instigou ainda mais a imaginação delas.

A “baladinha” foi feita em uma sala de aula, montada com luzes coloridas e tocando músicas diversas infantis, as
crianças puderam dançar entre eles, pular, correr, dançar em par, enfim, aproveitando o máximo da diversão.

Após o término voltaram para a sala de aula, e deu-se prosseguimento na rotina diária da creche.

As ações realizadas na semana do livro envolveram atividades lúdicas e adaptadas conforme a faixa etária das
crianças. Entendemos que na formação da criança ouvir histórias é o início da aprendizagem, e ser leitor é ter um
caminho infinito de descobertas e compreensão do mundo.

Nessa semana envolveu também o coletivo da creche, com apresentação de um sarau de professoras no palco do
pátio com contação de histórias, a importância do cuidado com os livros e houve a participação das crianças no
momento em que algumas professoras contavam.

No agrupamento II, as professoras fizeram o revezamento das salas para a contação de história. Cada professora
escolhia uma história e diariamente ia para uma classe diferente, o que se pôde observar é como as crianças se
envolveram em cada história contada, com seus personagens, suas fantasias e como cada professora adapta um jeito
diferente de contar a sua história. Em paralelo à atividade, cada agrupamento confeccionou um painel referente a
semana com a participação das crianças em sala. Após a confecção houve a exposição no pátio onde todos puderam
visualizar o trabalho de cada classe.
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Toda sexta-feira um agrupamento faz uma apresentação, pode ser dança, teatro. O Agrupamento II C fez a
apresentação encenando a música “Pedro, Tiago, João no Barquinho”. As crianças ensaiaram diariamente para que
todos participassem. Também foi confeccionado um barquinho em papelão onde foi decorado pelas próprias
crianças com recortes feitos por elas mesmas. A professora confeccionou um adereço para a cabeça em forma de
peixinho, e ao final da apresentação as crianças puderam levar embora.

A família é muito importante para o desenvolvimento da criança e o envolvimento da família com a creche também
é de extrema importância.

Atividades que envolvem a participação da família faz com que a criança se sinta feliz, se importe com o que está
sendo proposto que não é feito apenas por fazer, elas demonstram felicidade, criatividade e também cooperação
com todos. O tema da festa foi “Família, um elo de amor”.

As crianças ensaiaram uma música para que fosse apresentado no dia da festa, e os ensaios eram feitos no coletivo
no pátio com a participação de todos.

Uma das atividades propostas também foi que a criança levasse um desenho de uma casinha sem nada, simples,
porém com a ajuda dos pais, a criança teria que desenhar sua família na casa. Cada criança do agrupamento trouxe
uma casinha criativa, alguns utilizaram fotos, outros desenhos, outros apenas pintaram, mas ficaram felizes pois
tiveram a participação de seus pais. Assim que entregaram os desenhos, a professora juntamente com as crianças
confeccionaram o painel, onde foi exposto no pátio no dia da festa da família. Na festa houve brinquedos, como
pula pula, escorrega inflável, piscina de bolinha, e também apresentação de cada agrupamento onde seus pais
puderam filmar e apreciar a apresentação de seus filhos. Foi um dia bem agradável todos saíram bem satisfeitos.
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No contexto geral, não se deve priorizar apenas o resultado ou o processo, mas a prática de investigação, deve-se
questionar também a relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as
dificuldades encontradas. Os erros são tidos como pistas que demonstram que a criança está relacionando os
conhecimentos que já possui com os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos, admitindo uma melhor
compreensão deles.

Sendo assim, a avaliação foi constante dentro de todo o processo de desenvolvimento pedagógico da criança.

- Trabalhou-se o desenvolvimento pedagógico, social e afetivo da criança;

- Propiciou uma alimentação adequada para um crescimento saudável;

- Possibilitou momentos de cultura e lazer às crianças;

- Garantiu um atendimento de carinho, segurança, respeito e alegria;

- Permitiu a socialização e o entrosamento das famílias durante os eventos da creche.

Professora: Gláucia Vaz

AGRUPAMENTO IID

No AGII as crianças são estimuladas com atividades apropriadas para a faixa etária, sempre respeitando os limites
de cada criança. As crianças precisam de liberdade e segurança para se movimentar e explorar os espaços da escola,
assim estimulando a socialização e interação. Este relatório é baseado no dia a dia das atividades realizadas pelo
agrupamento II D.

A roda de conversa é uma atividade diária e pode acontecer em diferentes situações. Contarmos histórias, para
realizações de atividades, cantamos músicas e etc. Na maioria das vezes a roda é realizada na sala, mas pode
acontecer no pátio, no parque, embaixo de uma árvore ou qualquer outro local que acomode bem as crianças.
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As refeições são realizadas no refeitório, durante o dia, as crianças realizam quatro refeições, café, almoço, lanche e
jantar. Todas as crianças do agrupamento II –D se alimentam sozinhas.

Após o almoço as crianças fazem a higiene bucal e após descansam em um ambiente acolhedor, tranqüilo e
confortável. São colocados colchões por toda sala, com uma canção de ninar, para completo relaxamento das
crianças.
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As atividades de encaixe e picar revistas proporcionam as crianças o desenvolvimento da coordenação visual e
motora, em que eles experimentam a solução de problemas, pois os encaixes possuem alternativas restritas.
Trabalha-se a coordenação visual e motora, a noção espacial e a psicomotricidade.

Os espelhos são muito importantes no processo de adaptação e socialização das crianças. É uma maneira da criança
conhecer a si mesma e enxergar-se como membro do grupo. A atividade realizada em frente ao espelho tem o
intuito de estimular a observação e aumentar a auto estima da criança. Esta atividade “A caixa surpresa” foi
realizada junto com o Projeto Identidade, onde as crianças foram aguçadas a abrir a caixa e encontrar algo muito
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especial, que no caso era o reflexo delas no espelho.

A turma do AGII D demonstra grande interesse e curiosidade por histórias infantis, principalmente as que tenham
animais, lobos e bruxas como personagens, os clássicos infantis são os favoritos.

A pintura dá às crianças a possibilidade de explorar diferentes materiais e, assim, se aproximar de uma importante
expressão artística. Nesta fase, estimular os sentidos das crianças pode auxiliar no desenvolvimento da coordenação
motora, na percepção das cores, entre outros benefícios. Atividades com diferentes materiais escolares como a tinta
guache, giz de cera e giz molhado por exemplo, podem oferecer experiências diferentes.
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As atividades de circuito tem como objeitvo trabalhar a coordenação motora, desenvolvendo o equilibrio físico,
além de uma motivação para superar as dificuldades.
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As brincadeiras no parque, pátio e tanque de areia são recreativas. As regras são simples e flexíveis, como as
brincadeiras com bolas, no gira-gira, motocas, balanço e nos pneus. Visamos o desenvolvimento da autonomia,
cooperação e coordenação motora grossa das crianças.
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As integrações são programadas para que a criança aprenda a viver com crianças de diferentes faixas etárias, se
sintam importantes em ensinar, ter paciência, carinho com os menores, troquem experiências.
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A hora do brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, pois desenvolve sua psicomotricidade e é
brincando que as crianças descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social. Faz parte da
rotina do AGII estimular o convívio e interação com outras crianças, o brincar desenvolve aptidões físicas, mentais
e emocionais. O brincar é um direito da criança, além de ser de suma importância para seu desenvolvimento.

O projeto sexta em cena consiste que todas as sextas feiras, as turmas apresentam algo que pode ser uma dança,
uma encenação, uma música, pode estar dentro do Projeto trabalhado ou pode ser algo livre. Todo final do mês no
TDC é realizado o cronograma definindo as apresentações de cada turma do mês seguinte.É um momento muito
rico, onde as crianças podem interagir com outros agrupamentos, se expressar e desinibir.
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PROJETO DA CABEÇA AOS PÉS

O projeto foi muito rico para as crianças do AGII, pelas inúmeras possibilidades que tivemos em propiciar a eles
uma exploração significativa do próprio corpo e de tudo que os rodeiam, vivenciando situações que contribuirão
para a construção do conhecimento de si, do outro e do mundo. Continuamos com o trabalho relacionado ao
esquema corporal no decorrer do ano, paralelo aos projetos, pois é importante a criança se familiarizar com imagem
do próprio corpo, explorar suas possibilidades de gestos e ritmos corporais nas diversas atividades que são
oferecidas.

DENGUE

Teve como objetivo conscientizar as crianças e a comunidade em geral sobre os perigos da dengue e quais
prevenções tomarem para não adquirirem a doença. Utilizando a roda da conversa para estimular as crianças a
ajudarem as famílias a cuidarem dos quintais, plantinhas e pneus velhos, eliminando assim os focos da dengue.
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GINCANA DA INCLUSÃO

A gincana da inclusão dos cinco sentidos foi realizada pela Professora de Educação Especial e foi um grande
sucesso, pois através das brincadeiras as crianças vivenciaram as dificuldades das crianças portadoras de
necessidades especiais, favorecendo o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e principalmente a interação e o
respeito pelas diferenças.

 

Semana Monteiro Lobato

As crianças do AGII D gostam muito de histórias e desenhos. O desenho do Sítio do Pica Pau Amarelo é um
recurso que utilizamos para estimular ainda mais a imaginação das crianças. Por ser algo que as crianças não olham
sempre, acaba despertando um interesse maior. A semana foi marcada por várias atividades, uma delas foi a
confecção dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, a turma do AGII D ficou responsável pela confecção do
Monteiro Lobato, onde as crianças puderam ajudar amassando vários papeis e revistas, para enchimento do boneco.
O ponto alto da semana, foi o desfile das crianças fantasiadas com os personagens do Sitio e finalizando com o
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Sexta em Cena, onde foi realizado uma encenação de uma história sobre o tema. Foi um momento riquíssimo, onde
as crianças ficaram encantadas e envolvidas com tudo que foi realizado.

PARTILHA

Para vivenciar a partilha, durante a semana foi trabalhado a roda da conversa, onde as crianças descobriram que o
coelho não põe ovos, mas que, assim como o ovo, é um símbolo de fertilidade e de vida nova. Quando trocamos
ovos e coelhos de chocolate, estamos desejando aqueles que amamos um tempo de recomeço, de alegrias e de
novas oportunidades. Nesse clima aconteceu a partilha, onde foi realizada uma culinária muito atrativa com as
crianças e o bolo de cenoura.

FAMÍLIA NA ESCOLA

Este dia foi muito especial, onde a família pode participar da rotina das crianças. Para acolhermos as famílias e
demonstrar nosso carinho, foi oferecido um café da manhã. Como atividade, realizamos uma roda de música, as
crianças cantaram e encantaram as famílias. Finalizamos esta manhã, com as crianças brincando com os brinquedos
de casa junto com a família.
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FESTA DA ROÇA

Esta foi a primeira Festa da Roça realizada pela Pierre Wiell e foi um sucesso. Foi trabalhado com as crianças,
coisas que tem na Roça, começando pelas comidas e terminando nos animais. Foi enviado para as famílias um
boneco em branco, com a finalidade que eles junto das crianças dessem vida a este desenho. O retorno destes
desenhos foi maravilhoso, as famílias se empenharam e as crianças ficaram orgulhosas de seus desenhos.

PROJETO MEU ANIMAL FAVORITO

Neste Projeto trabalhamos para que as crianças conheçam e nomeiem os animais. Começando pelos animais
selvagens e domésticos e seus respectivos tamanhos (grande e pequeno), pelagem e onde vivem. Sempre mostrando
as crianças que devemos respeitar a natureza e todos os seres.Para trabalharmos o projeto, optamos por usar
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materiais recicláveis (rolinhos de papel higiênico) e transformá-los em animais, utilizando a pintura com guache,
lantejoulas, algodão, papel celofane, isopor...Assim realizamos a maquete com os animais que a turma escolheu.

Realizamos também a confecção dos painéis, animais selvagens e animais domésticos. Onde procuramos em
revistas os animais e depois os classificamos entre domésticos e selvagens.

SEMANA DA PIPA SEM CEROL

Na semana da Pipa sem cerol, trabalhamos a conscientização do não uso do cerol e a importância do brincar.
Iniciamos a semana com cinema, onde as crianças assistiram filmes que descreveram os riscos ao usar o cerol. Para
realização do painel, as crianças pintaram garrafinhas de iogurte. Para finalizar tivemos um passeio ao campo de
futebol próximo a escola, cada aluno trouxe a sua pipa e empinamos pipa, esse foi um momento muito divertido
onde todos participaram e se envolveram.
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SEMANA DO IDOSO

Sabemos da grande importância que os avós têm na vida e formação de muitas crianças de nossa Creche, por isso
trabalhamos junto às crianças a importância desse ente familiar tão querido por cada um deles.A semana foi
trabalhada em roda de conversa, sempre ressaltando a importância da figura dos avós na vida das crianças, com o
intuito não apenas de homenageá-los, mas de ressaltar o elo harmonioso entre crianças e avós, passando-lhes
valores como respeito e carinho aos idosos e a valorização da família. Em forma lúdica, contando a história de
chapeuzinho vermelho, onde ressaltamos o carinho e o cuidado que a menina tem pela avó. Brincando com as
crianças de carrinhos e bonecas, mostrando que antigamente as crianças não tinham os jogos eletrônicos. Nos
vestimos de idoso para as crianças perceberem a diferença entre idoso e jovem, que o idoso usa chapéu para se
proteger do sol, usa óculos para poder enxergar melhor, usa bengala para conseguir se locomover e o que despertou
grande interesse nas crianças do AGII-D foram os cabelos brancos. Fizemos os cabelos brancos com talco, foi
explicado que o cabelo preto/loiro com o decorrer do tempo e da idade, vai ficando branco. Realizamos uma
pesquisa em revistas com fotos de pessoas idosas, sempre falando em carinho e respeito, as crianças adoraram
procurar nas revistas. Trabalhamos a coordenação motora e a cor branca com a confecção do painel, onde as
crianças pintaram um coração, a figura dos avós e coloram algodão como cabelo. Finalizando a semana foi
realizado um desfile onde as crianças vieram vestidas de idosos. No encerramento da semana convidamos o grupo
da Melhor Idade da Igreja Batista, para uma apresentação para as crianças.
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SEMANA DA CRIANÇA

Segundo Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear, mas sim desenvolver-se integralmente.
Caracterizando-se como uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com
o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua
vida. Todavia, através do brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória,
a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como
afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.

Durante a semana da criança, realizamos atividades variadas e divertidas, visando dar à criança oportunidades de
lazer e sociabilidade, valorizando assim a criança, estimulando sua auto-estima, desenvolvendo o raciocínio-lógico,
a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança. Em sala realizamos
atividades de circuito e brincadeiras com danças, como estátua. Durante a semana, as crianças brincaram na cama
elástica, na piscina de bolinha, tomaram banho de esguicho e fizeram integração com os outros agrupamentos,
durante a festa do pijama e a festa a fantasia.

FESTA DO PIJAMA:

GINCANA:
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BANHO DE ESGUICHO:

BRINQUEDOS:

SORVETE E FANTASIA:
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PROJETO QUEM CONTA RECONTA, FAZ DE CONTA...

Este projeto tem como objetivo despertar na criança o interesse e o gosto pela leitura, para que futuramente ela
adquira o hábito de ler, enriquecendo seu vocabulário e sua imaginação. Para começarmos o projeto conversamos
com as crianças sobre os diferentes tipos de leitura: Livros de literatura, textos de revistas e jornais, histórias em
quadrinhos, poesias, clássicos, teatro de fantoches, histórias contadas e histórias dramatizadas.

A partir do interesse da turma foi escolhido cinco clássicos infantis (Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, João
e Maria, Pinóquio e Branca de Neve) que foram trabalhados ao longo da semana, um a cada dia. Após foi escolhido
por votação das crianças dois clássicos para trabalharmos e realizarmos a confecção dos painéis. As crianças
escolherem João e Maria, onde trabalhamos não ser guloso e aprender a se controlar. Foi feito com caixa de
papelão, a casa da Bruxa de doces, os pirulitos, bombons e balas, foram feitos de massinha.O segundo clássico
escolhido pelas crianças, foi o Pinóquio, onde trabalhamos a mentira, que devemos falar sempre a verdade.
Também com caixa de papelão realizamos a confecção com tinta guache do boneco do Pinóquio. Em sala,
contamos histórias com fantoches, leitura e releitura de histórias e contos e a sacola viajante (com o objetivo dos
pais lerem as histórias para as crianças). Projeto riquíssimo, onde trabalhamos com a integração família-escola.

Confecção Casa da Bruxa (João e Maria)
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PROJETO CURIOSIDADE DA MINHA TURMA

O objetivo desse projeto foi despertar na criança a curiosidade por algo ao seu redor. A turma do AGII-D
demonstrou grande interesse em uma árvore de Amora, que fica no parque da frente da Creche. Sempre que íamos
ao Parque as crianças queriam comer as Amoras, subir na arvore, ver quais os bichinhos que estavam na arvore,
que cor que era a Amora....enfim, tantos questionamentos que decidimos que este seria o Projeto Curiosidade.
Começamos o Projeto falando sobre a Amora, o que pode ser feito com ela (Chá, Mousse, Bolo, Geléia), qual a cor,
se ela é grande ou pequena, doce ou azeda. Como a Amora é docinha e pequena, decidimos que iriamos fazer um
delicioso mousse de Amora. As crianças adoraram e ficaram encantadas com a cor que ficou o mousse, a partir
desse ponto, começamos a trabalhar as cores, com papel crepom, garrafa pet e água (uma experiência onde se
mistura tudo e no dia seguinte a água está da cor do papel crepom). Para as crianças aguçarem ainda mais os
sentidos, a cada cor trabalhada uma pintura livre com guache era realizada.
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SEMANA DO LIVRO

Ficou decidido no TDC que cada agrupamento faria as atividades individuais em sala. A semana do livro começou
com o rodízio de contação de história, entre as salas do AGII. As professoras a cada dia passavam em uma sala e
contavam uma história de forma diferente, as vezes com músicas, fantoches, dedoches...as crianças ficaram
encantadas. Paralelo com a contação de história, trabalhamos a confecção do painel da Semana do Livro. No AGII-
D fizemos o painel com um menino e uma menina segurando o livro. O painel foi confeccionado com várias
texturas, giz de cera, tinta guache, raspa de lápis, papel crepom e eva picado.

Festa da FamÍlia

Este ano o painel foi confeccionado com a ajuda dos pais. Foi enviado para as famílias uma casa em branco, com a
finalidade que cada um desenhasse a sua família. O retorno destes desenhos foi maravilhoso, as famílias se
empenharam e as crianças ficaram orgulhosas de verem seus desenhos e fotos expostos. Para finalizar, foi realizado
uma grande festa, onde as famílias foram convidadas a participar. Na festa teve barriquinha de comidas, brinquedos
infláveis...um grande momento de alegria e diversão. E fechando a festa, cada agrupamento fez uma apresentação
de dança para as famílias.
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AGRUPAMENTO II – E

PROFESSORA: PRISCILA SILVANO DE SOUZA JUSTINO

A finalidade deste relatório é descrever algumas atividades desenvolvidas com as crianças do agrupamento II –
turma E, durante o do ano de 2017.

O ano teve início com a semana de adaptação, com atividades que favorecessem um entrosamento entre a equipe
(professora e educadora) com as crianças e entre as próprias crianças. Algumas atividades: • roda de conversa,
momento onde todos puderam se apresentar, cantar músicas conhecidas e aprender novas; esse momento também
foi aproveitado para conversa sobre os combinados da turma, pensar como deveriam se comportar em sala, em
outros ambientes da creche e como deveria ser o relacionamento com a equipe e entre as crianças; • hora da
história: onde as crianças ouviram várias histórias e também tiveram a oportunidade de explorar os livros presentes
na sala; • uma atividade foi realizada com o objetivo de relaxar de uma forma ativa e interagir de maneira lúdica
com a professora e os colegas, com o nome de “chuvinha de papel”, em roda as crianças receberam revistas para
manipular e rasgar as páginas livremente, em seguida, os papeis foram juntados e jogados para o alto. O período de
adaptação foi tranquilo, poucas crianças choraram no momento da entrada e a maioria aceitou e participou das
atividades propostas.

Outras atividades realizadas foram: • “Que barulho é esse?”, foi pedido que as crianças fechassem os olhos por
algum tempo e prestassem atenção aos sons que eram reproduzidos por cd em aparelho de som, depois tiveram um
momento de conversa sobre o que puderam ouvir, sons de natureza, bichos e transportes; • percurso sensorial, as
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crianças pisaram em caixas que tinham elementos naturais, água, areia, folhas secas, pedras, com o objetivo de
sentir e ter diferentes sensações com os pés.

O projeto trabalhado no primeiro trimestre foi o Projeto da cabeça aos pés, a professora introduziu o tema fazendo a
leitura da história “O bebê da cabeça aos pés” (Victoria Adler); músicas que abordam as partes do corpo foram
cantadas em vários momentos; foi feito o mapeamento (contorno) do corpo de uma menina e um menino feito com
giz de lousa no chão; observação no espelho, cada criança teve a oportunidade de se olhar no espelho, observando
suas características; conversa sobre semelhanças e diferenças; recorte de figuras de pessoas; percepção corporal,
deitados em colchonetes as crianças foram estimuladas a deitarem em diferentes posições para perceberem as
partes do corpo, a professora foi perguntando qual parte do corpo estava encostando no colchonete e outras
perguntas, com o objetivo de estimular o sentido do tato e autoconhecimento corporal e descobrir o prazer no
movimento.; ouviram a música “pezinho”, tiraram os sapatos e dançaram no quiosque, compararam o tamanho dos
pés; pegadas divertidas, foram distribuídas pelo espaço do quiosque pegadas com diversos materiais colados sobre
sua superfície (algodão, espuma, lã, lantejoulas, bucha vegetal), as pegadas forma organizadas em pares onde as
crianças tiveram que percorrer um trajeto pisando sobre elas; atividade com massa de modelar, cada criança foi
incentivada a montar as partes do corpo humano usando a massa; atividade sobre emoções, em roda a professora
mostrou carinhas com expressões (dúvida, alegria, tristeza, raiva, choro, gargalhada), as crianças disseram o nome
das expressões e em seguida imitaram; cuidando do nosso corpo, a professora mostrou figuras e objetos que são
usados para higiene pessoal e perguntou o nome do que foi mostrado e para que servia, as crianças responderam e
em seguida puderam manuseá-los e conversaram porque devemos cuidar do nosso corpo; tateando objetos, foi
apresentada uma caixa com objetos, as crianças colocavam uma das mãos dentro para tocar o objeto e tentar
adivinhar o que era, após responder algumas perguntas sobre o que estava tocando, se era liso ou áspero, grande ou
pequeno.

Tivemos a Semana Educativa Monteiro Lobato, com as seguintes atividades: na segunda-feira a professora recebeu
as crianças vestida de Emília (uma das personagens criadas por Monteiro Lobato), apresentou algumas informações
sobre ele, suas histórias e principais personagens; as meninas confeccionaram um dedoche da Emília e os meninos
do Visconde de Sabugoza, usando rolo de papel higiênico; em outro dia, as crianças foram fantasiadas de algum
personagem e participaram de um desfile com as crianças das outras turmas; para encerrar a semana, as professoras
apresentaram um teatro para todas as turmas.
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Outro momento especial aconteceu em um dia onde as famílias foram convidadas a permanecer um período na
creche junto com as crianças, participaram do momento de roda, tomaram o café da manhã, ouviram uma história e
assistiram uma apresentação feita pelas crianças do agrupamento III.

Todas as crianças participaram de uma gincana da inclusão, algumas crianças foram escolhidas para participar
diretamente das atividades (corrida de cadeira de rodas, adivinhar o nome da fruta, experimentando com os olhos
vendados), com o objetivo de se colocarem no lugar das pessoas deficientes.

Aconteceu também uma atividade sobre partilha, as turmas se reuniram no refeitório e viram as professoras
prepararem bolo de cenoura, no outro dia tiveram a oportunidade de comerem juntos os bolos.

Algumas atividades do segundo trimestre fizeram e continuarão fazendo parte da rotina diária da turma, como: roda
de conversa e de músicas; contação de histórias; leitura, manuseio e exploração dos livros de histórias presentes na
sala da turma. Essas atividades aconteceram diariamente ou na maioria dos dias, sempre contando com a
participação das crianças e da equipe da sala (professora e educadoras).

As crianças puderam explorar os diversos espaços da unidade escolar, tanque de areia, brincando livremente nos
aparelhos recreativos do parque, no quiosque usaram a imaginação brincando com peças de encaixe e também com
massa de modelar, no pátio utilizaram as motocas.
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Estão a cada dia adquirindo uma maior autonomia no que diz respeito a se alimentarem sem ajuda (café da manhã,
café da tarde, almoço e jantar) e também na higienização.

Tivemos alguns momentos especiais que serão relatados a seguir:

Dia da família na escola: foi um dia especial onde os familiares das crianças tiveram a oportunidade de
participar de uma parte da rotina (período da manhã). Ficaram junto com as crianças no momento do
acolhimento / chegada, na roda de conversa participaram da chamada e cantaram as músicas escolhidas pela
turma, o café da manhã aconteceu no quiosque, depois voltaram para a sala onde ouviram a leitura de uma
história sobre família, feita pela professora e encerraram este período assistindo a uma apresentação
realizada pelas crianças do agrupamento III. Nos dias que antecederam esse momento, o tema família foi

abordado em sala através de conversa.
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Festa da Roça: o tema foi abordado nos momentos de roda de conversa onde as crianças foram questionadas
sobre o que é possível encontrar na roça, respeitando a idade da turma, foram lidas algumas histórias que
tratavam sobre o tema de uma forma lúdica e adequada. Foram propostas e realizadas brincadeiras como
encontrar o par de sapatos no meio de outros. O encerramento aconteceu com a confecção de um cartaz
coletivo e apresentação de dança em uma festa com todas as crianças da unidade escolar.

Projeto Meu animal favorito: teve início o segundo projeto, as crianças demonstraram grande interesse sobre
o tema, algumas espécies de animais foram apresentadas através de figuras, vídeo de música, atividades e
brincadeiras foram desenvolvidas, como caixa surpresa (cada criança retirava uma figura e tinha que dizer o
nome do animal e imitá-lo), brincadeira “Qual é o bicho” – imitação e adivinhação. As crianças ainda não
definiram qual animal será o mascote da turma.

  Dentista: a turma
recebeu a visita de uma dentista do posto de saúde e agentes de saúde, que explicaram como deve ser feita
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uma escovação correta nos dentes.
Semana educativa Pipa sem cerol: a discussão sobre o tema dessa semana educativa teve início através de
uma roda de conversa onde foi apresentado as crianças uma pipa, foram questionadas sobre o uso, se tem em
casa, se já haviam brincado com alguém da família, também puderam segurar e observar a pipa. Fizeram um
painel coletivo e em um dia da semana, foram até um campo próximo a unidade escolar, empinar pipa, cada
criança trouxe a sua. O objetivo de todas as atividades realizadas nesta semana, foi explicar a importância de
empinar pipas em locais seguros e principalmente sem usar o cerol que pode causar acidentes.

O terceiro trimestre teve início no mês de agosto com o retorno das férias. Nos primeiros dias foram
realizadas rodas de conversa onde foram relembrados os combinados da turma e a rotina do grupo.

A rotina da turma foi mantida, com atividades diárias como roda de conversa e músicas, momento onde as
crianças conversam sobre fatos que aconteceram no dia anterior e onde a professora explica o que acontecerá
naquele dia, também é o momento onde a turma canta músicas infantis. Continuaram os horários fixos para
o parque, onde as crianças podem brincar livremente nos aparelhos recreativos e explorar a área externa;
casa de boneca, onde brincam representando os papeis sociais; em alguns momentos andaram com as
motocas e bicicletas na área externa.

A seguir serão relatadas atividades propostas e desenvolvidas dentro dos projetos, semanas educativas e
outras com objetivos próprios.
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Sexta em cena: toda sexta-feira acontece o Sexta em cena, momento em que uma determinada turma faz
alguma apresentação. No dia 25 de agosto aconteceu a apresentação da turma do AG II-E, as crianças
cantaram com gestos a música “Florzinha e soldadinho de Jesus”, é uma música cantada nos momentos de
roda em sala, por isso foi escolhida para a apresentação. As meninas colocaram adereços de flor e os
meninos chapéu de soldado feito com folha de revista.
Projeto Meu Animal Favorito: esse projeto teve início no final do segundo trimestre e seu término aconteceu
neste trimestre. A professora levou para a sala quadros magnéticos com desenho de fundo do mar, fazenda,
floresta, onde eram colocadas figuras de animais, as figuras eram mostradas para as crianças que tinham que
dizer o nome, citar alguma característica e dizer o lugar onde habitam. O objetivo foi alcançado, a turma
demonstrou interesse em participar, em seguida, a professora foi tirando as figuras até restar somente um
animal que foi escolhido para ser o animal favorito, a tartaruga. A partir disso, a turma aprendeu mais sobre
esse animal, através de leitura de livros, observação de imagens. Foi realizada atividade com tinta e rolinho,
as crianças pintaram cartolinas com tinta azul para representar o mar e em outras colaram elementos da
natureza, areia e folhas de árvores (que foram encontradas caídas perto de árvores), nesses cartazes foram
coladas figuras de animais que as crianças encontraram em revistas. Também foi confeccionada uma
maquete de floresta, com alguns animais e árvores feitos com rolinho de papel higiênico e tinta. Para o
encerramento deste projeto foi proposto que a turma brincasse novamente de “Qual é o bicho?”, onde as
crianças tiveram que pensar em um animal e imitar o som que esse animal emite ou o jeito de locomover-se.
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Projeto Curiosidade da minha turma: a partir da escolha do animal favorito, surgiu o objeto de estudo para
esse projeto. A turma demonstrou curiosidade em conhecer mais profundamente sobre como é a vida das
tartarugas, a professora levou mais textos informativos sobre esse animal.
Projeto Quem conta, reconta...faz de conta: para dar início a esse projeto a professora mostrou imagens de
histórias infantis e pediu que as crianças dissessem o nome delas, também foi enviado aos pais um bilhete
pedindo que cada criança trouxesse de casa seu livro de história preferido. Esse livro trazido de casa foi
utilizado em momento de roda onde cada um teve a oportunidade de mostrar e dizer o nome da história,
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também trocaram os livros entre si, explorando o material, tamanho, textura e imagens de cada livro. As
crianças ouviram as histórias de alguns clássicos como Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos entre
outros, além da leitura de livros, uma história foi apresentada por meio de dedoche (Os três porquinhos).
Além das histórias, a professora levou para a sala o livro Antologia de Poesia Brasileira para crianças, nesse
momento realizou a leitura de algumas poesias, deu um destaque para a poesia O Girassol (Vinícius de
Moraes), fez a leitura, as crianças repetiram.

Semanas Educativas:

- Semana do Idoso: o tema foi introduzido através de um desenho feito por Poty Lazarotto que mostrava
uma criança de mão dada com uma senhora idosa, as crianças foram questionadas sobre o que estavam
vendo, após as respostas também viram imagens que representavam as fases da vida (bebê, criança,
adolescente/jovem, adulto e idoso), a turma conversou sobre respeito, como gostam de ser tratados e como
deveriam tratar as outras pessoas. A turma confeccionou um cartaz coletivo com figuras procuradas em
revistas, de pessoas nas diferentes fases da vida, foi feita uma comparação das fases da vida com o
crescimento de uma árvore desde a semente. Em um dia da semana, as crianças foram caracterizadas como
idosos e aconteceu um desfile de todas as turmas. Para encerrar essa semana, receberam a visita de um grupo
de idosos que foi passar uma parte da manhã com as crianças da creche.
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Semana da Criança: foi uma semana especial onde foram realizadas várias atividades diferentes, teve festa
do pijama, dia em que todas as crianças foram vestidas com seus pijamas, em sala fizeram a roda de
conversa no início do dia, sentados em colchonetes e com bichos de pelúcia, ouviram músicas em ritmo de
canções de ninar, também aconteceu um desfile no pátio, onde todas as turmas participaram. Em outro dia
teve gincana por agrupamento, brincaram de dança das cadeiras e de bexiga, onde tinham que proteger uma
bexiga amarrada em sua canela e tentar estourar a de seus amigos, tomaram o café da manhã em área externa
(piquenique). O banho de esguicho foi um momento descontraído, de muita diversão, as crianças foram com
roupas de banho e a professora ficou molhando cada um com uma mangueira, também saborearam picolé e
nesse mesmo dia brincaram em brinquedo inflável e cama elástica. Para encerrar essa semana divertida,
aconteceu a “baladinha” com fantasias, todos foram convidados a participar vestidos com alguma fantasia e
as professoras realizaram um teatro.

As próximas atividades relatadas foram propostas e realizadas em sala ou em outros espaços da creche.

- Com o objetivo de ampliar o conhecimento de mundo das crianças, manipulando diferentes objetos e
materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato
com formas diversas de expressão artísticas, foram realizadas as seguintes atividades: desenho livre com
lápis de cor, giz de cera em folhas colocadas no chão e em grupo; pintura com as mãos usando tinta de
diversas cores em papel Kraft colado na parede; desenho/pintura individual com giz de lousa molhado em
água; modelagem com massa de modelar; pintura com rolinho de papel higiênico cortado.
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Circuito com estações com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de algumas habilidades como, saltar
sobre algo, andar em zig-zag, equilibrar-se, arremessar bola, subir, escalar, transpor obstáculos. Essa
atividade foi realizada uma vez em sala e em outra ocasião com estações diferentes no quiosque.

Observar a sombra: as crianças foram levadas até um local na área externa onde estava batendo bastante sol,
em um primeiro momento tinham que cumprir as coordenadas dadas pela professora, como, olhar sua
sombra e colocar as mãos na cabeça, andar para frente, para trás, de lado, foi riscado no chão com giz de
lousa o contorno de sombra de uma criança, depois, ficaram livres para brincar com suas sombras e com os
movimentos de seu próprio corpo.
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Brincadeiras com bola: Passar a bola por entre as pernas – a turma foi dividida em duas equipes que
formaram duas filas, foi solicitado que passassem a bola por entre as pernas, a criança que estava atrás teria
que pegar a bola passada pela criança da frente; Panobol – foram formadas duplas que receberam um lençol
e uma bola, as crianças tiveram que levar a bola em cima do lençol até o outro lado do quiosque, sem deixá-
la cair. Essas duas atividades com o objetivo de trabalhar o equilíbrio.

Brincadeiras de habilidades motoras, contextualizadas em situações significativas para não serem
transformadas em exercícios mecânicos e automatizados, foram: “Acorda urso”, uma criança era escolhida
para ser o “urso” que estava dormindo, as outras crianças se aproximavam bem devagarzinho e gritavam
“acorda urso”, o urso se levantava e corria atrás das crianças, quem fosse pego seria o próximo urso; Coelho
na toca (adaptado), arcos foram colocados no chão, as crianças seguiram os comandos dados pela professora,
como “ficar dentro do arco”, “sair do arco”, “ trocar de arco com o amigo”, “pular de arco”.
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Estas foram as atividades realizadas neste ano de 2017 visando alcançar os objetivos propostos e
principalmente o desenvolvimento das crianças da turma AG II – E.

Professora: Miriam Ferreira Malafaia -AG III A

Na Educação Infantil, o trabalho pedagógico tem como objetivo a formação de cidadãos com valores sólidos
e conscientes de seu papel social, a partir dos interesses e conhecimento das crianças. Partindo da premissa
que a criança descobre aos poucos o mundo que a cerca e, então constrói novas maneiras de atuar,
oferecemos variados ambientes para proporcionar esta relação criativa da criança com o meio. É preciso
utilizar o que se aprende na escola como instrumento para formação, contribuição para construção de um
mundo mais fraterno e solidário.

No ponto de vista de Wallon a vida é formada por três dimensões: A motora, afetiva e a cognitiva atuando
de forma integrada. Assim ele diz que as emoções, tem papel principal no desenvolvimento da criança. Pois
por meio delas que a criança externa seus desejos e suas vontades.

“A educação não e uma formula da escola, mas sim uma obra da vida. `` (FREINET).

Entendemos a infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, social, onde a criança pode
realizar trocas de experiências e interação com os pares, onde o brincar favorece a aprendizagem e a
compreensão ao saber. Uma educação lúdica tem como finalidade desenvolver habilidades físicas e
intelectuais, formar alunos críticos, criativos conscientes e promover a interação social e acima de tudo,
despertar em seus alunos o gosto pela escola, pelo estudo, pela busca por novos conhecimentos, criando
assim um elo muito forte entre o aluno e a creche.

Nossa equipe tem o compromisso de trabalhar compartilhando ideias, conhecimento, refletindo sobre teorias
e experiência, procurando desenvolver uma rotina que atenda as necessidades e interesse da criança
proporcionando um ambiente aconchegante, lúdico e principalmente saudável, e é com esse pensamento que
toda equipe se propõe a trabalhar e buscar metodologias que aproximem da realidade de suas crianças,
considerando a criança como ser ativo e participativo em sua própria construção e conhecimentos.

Para a composição do agrupamento III ``A`` a direção fez uso da aleatoriedade. São crianças na faixa etária
de 3 a 6 anos a turma possui aproximadamente 30 crianças e a maioria delas já estava na unidade
educacional e as demais chegaram ao decorrer do ano, sendo formada por 60% de meninos e 40% de
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meninas. A maioria delas com bastante autonomia para guardar seus pertences comerem sozinhas,
escolherem seus próprios brinquedos e fazerem a higienização pessoal. Entre os alunos temos um portador
de Síndrome de Down. A criança com Síndrome de Down tem um perfil de aprendizagem especifico e
precisa ser considerada. Tal criança já era aluna da creche, é muito ativa e participa de todas as atividades
proposta pela professora dentro de suas limitações. Temos feito abordagem introduzindo atividades de rotina
lentamente para ela, ensinando novas habilidades requeridas e usando outras crianças como incentivo,
respeitando o seu ritmo e individualidade encorajando-a tornar-se mais independente possível desde cedo.
Neste contexto, documentos como os Saberes e Praticas da Inclusão na Educação Infantil, explana que os
cuidados com a infância é fundamental para o desenvolvimento global da criança, sendo assim, o sistema de
ensino tem um desafio ao organizar projetos pedagógicos que promovam a inclusão de todas as crianças. À
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional incita o desenvolvimento da educação e o compromisso com
uma educação de qualidade ao introduzir orientação para o atendimento às necessidades educacionais
especiais dos alunos, que deve ter inicio na educação infantil

Ao longo deste ano letivo trabalhamos com as múltiplas linguagens, sendo a linguagem verbal, corporal, e musical
estimulando em todos os momentos.

A roda de conversa aconteceu diariamente, se tornando um dos momentos importante para a organização do
trabalho pedagógico e o desenvolvimento das crianças. Na roda recebemos as crianças, proporcionando sensações
como acolhimento, segurança bem estar social, também decidíamos a rotina do dia, retomamos valores, regras e
combinado das salas.
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Os profissionais da educação do agrupamento III se reunirão para discutir os projetos desenvolvidos durante o ano
que foram:

Uma janela para o mundo

São tantas emoções

Quem conta, reconta... Faz de conta

Curiosidade da minha turma

Paralelamente a estes projetos foram também trabalhadas as semanas educativas:

Semana do combate a dengue.

Semana Monteiro Lobato

Semana pipa sem cerol

Semana do idoso e família

Semana da criança

Dia mundial da educação inclusiva

Festa da roça

Festa da família

Escola aberta (exposição ExporNave)

Algumas atividades pedagógicas e lúdicas foram desenvolvidas em salas ambientes (linguagem, artes, matemática,
e ciência).

Iniciamos o primeiro trimestre com o projeto: ´´Uma janela para o mundo`` visando possibilitar às crianças um
maior conhecimento sobre seu mundo, sua autoestima, proporcionando a socialização do mundo globalizado.

SALA DE LINGUAGEM

Nesta sala iniciamos o projeto com a roda de música onde as crianças foram estimuladas a expressar-se com
liberdade, percebendo o seu corpo, suas possibilidades e limitações, acompanhando com naturalidade seu ritmo
timbre e sons emitidos na sua própria melodia (baladinha, danças coreografadas, dança livre) Trabalhando a
organização, coordenação, lateralidade gestos e movimentos, despertando nas crianças o gosto e o prazer pela
musica. Nesta sala Também contamos história com flanelógrafo, ilustrações, cartazes fantoches e fantasia (roupas,
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tecidos, chapéus, sapatos, entre outros), e cantinhos de faz de conta que é muito importante para que a criança
vivencie situações reais dentro do lúdico contendo casinhas, bonecos, carrinhos, mobilhas, peças de encaixe. Tudo
para que houvesse um aprendizado diante das janelas que se abrem para a vida.

SALA DE MATEMÁTICA

Com o desejo de abrir uma janela para um mundo melhor, organizamos o ambiente com jogos, blocos lógicos,
legos, mercadinho, figuras geométricas, para construção do conhecimento lógico-matemático.

Através dos jogos trabalhamos situações problemas (que fazem a criança pensar) desenvolvendo a imaginação,
interagindo com o próximo, respeitando as regras. O jogo é uma ferramenta que contribui na formação corporal,
afetivo e cognitivo, por ter uma característica lúdica se torna mais atrativa e eficiente para o desenvolvimento da
criança. Por intermédio do jogo e do brincar a criança expressa suas fantasias, seus desejos e suas experiências reais
de um modo simbólico, onde a imaginação e a criatividade fluem por conta da ludicidade.

Confeccionamos com as crianças cartaz de chamadinha, crachás para que se identifiquem e identifiquem os colegas
(o material ficava ao alcance das crianças). Para uso de quantidade (meninos e meninas) e calendário para observar
dia, mês e ano, as estações, o clima e o tempo. Trabalhamos as cores primarias associando as cores das frutas e
alguns objetos da mesma cor.

Fizemos experiências da mistura das cores primárias e foi uma explosão de alegria, as crianças puderam observar o
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surgimento das cores secundárias.

SALA DE CIÊNCIAS

Iniciamos com os olhos bem abertos para enxergamos a necessidade de termos uma alimentação saudável e rica em
valores nutricionais. Realizamos um café da manhã com salada de frutas fornecidas pela creche: laranja, maçã,
mamão, banana e outras frutas as crianças tiveram a oportunidade de sentir o cheiro, sabor e a textura. Contamos
histórias com ilustrações e fantoches, possibilitando o cuidado e higienização dos alimentos. Com as crianças
Realizamos uma receita de bolo.

SALA DE ARTE

Esta sala possibilita um ambiente de imaginação, criatividade e execução de diferentes artes plásticas, pinturas,
recortes colagem construções de sucata com material reciclável.

Realizamos pintura do autorretrato bem divertido, cada um desenhou o seu rosto e pintou os cabelos com tintas
guache no caderno de desenho, confeccionaram seu próprio crachá com papel cartão. Trabalhamos as partes do
corpo. Porque temos ossos. O que aconteceria se não tivéssemos ossos dentro do nosso corpo depois de
conversarmos sobre isso construímos um esqueleto humano com potes de Danone. Confeccionamos cartazes de
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acordo com as janelas que foram se abrindo durante o desenvolvimento do projeto.

No segundo trimestre realizamos o projeto “São tantas Emoções”, as crianças da Educação Infantil vivenciariam
novas emoções e desenvolveram vários sentimentos: amor, alegria, raiva, tristeza, medo e tantos outros. O projeto
teve como objetivo oferecer as crianças a possibilidade de entrar em contato com seus sentimentos, reconhecê-los e
aprender que é possível falar sobre eles, coloca-los em pauta e identificar aquilo que os alimenta. Estabelecendo e
ampliando cada vez mais relações sociais, aprendendo no dia-a-dia como articular seus interesses e pontos de
vistas, assim respeitando a diversidade, promovendo atitudes de ajuda e colaboração pudemos oferecer um espaço e
momento onde os alunos puderam se expressar e demonstrar suas emoções.

Através deste projeto foram criadas situações estimulantes em todas as áreas do conhecimento, linguagem,
matemática, artes, ciências etc. para que as crianças expressem livremente o que sentem.

SALA DE LINGUAGEM

Iniciamos no começo da manha a roda de conversa sobre os sentimentos. O que está por trás do medo? Por que às
vezes nos sentimos irritados? Porque ficamos triste, zangado, assustado? Que é muito bom estar feliz! Realizamos
uma brincadeira ainda na roda chamada: “ Palhaçinho de brinquedo sua cara feia me da medo...” Cada criança fazia
uma careta engraçada e/ou feia para os amigos, que davam muitas risadas. Assistimos aos filmes” 12 coisas boas
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que nos fazem felizes e Divertida Mente”. Propus que cada criança observasse as expressões dos personagens e
identificasse como os mesmo estariam se sentindo. Cada criança pode relatar as emoções através de ilustrações no
caderno de desenhos. Comecei uma brincadeira fazendo demonstrações de expressões como raiva, tristeza, medo
alegria e pedi para que eles identificassem as situações que produzem os sentimentos (porque ele está triste,
chorando, calado, alegre...).

SALA DE CIÊNCIAS

Levei um espelho para sala e eles puderam observar suas próprias expressões faciais e corporais. Aproveitamos
para reforçar as regras e combinados da sala, relacionados aos sentimentos com as regrinhas, por exemplo: “Não
pode bater no amiguinho, porque se bater o colega vai ficar triste”. Encorajamos as crianças a se expressarem
verbalmente, incentivando-as a nomear o sentimento e explicar a situação que o motivou. Trabalhamos a inclusão
de atividades para que houvesse o desenvolvimento das competências socioemocionais. Fizemos a experiência do
ovo flutuante e observamos a expressão de admiração e curiosidade ao verem o resultado desse experimento.

SALA DE MATEMATICA

Trabalhamos com jogo de dado dos sentidos. Consistia em jogar o dado o qual em cada face apresenta uma emoção
e as crianças representariam e também jogo da memória com desenhos e expressões faciais. Dança da cadeira,
jogos de queimada, bets e twister jogo da velha onde foi trabalhado o sentimento de disputa e perda, fazendo com
que aprendam de forma simples a resolverem problemas e conflitos através da melhoria do entendimento sobre o
efeito que os jogos podem trazer enriquecendo as interações humanas.

SALA ARTES

Confeccionamos mascaras de sentimentos, com cartolinas, tinta guache, pincel, essa atividade ajudou a estabelecer
um entrosamento com as crianças através do diálogo, quando as mascaras ficaram prontas, cada criança apresentou
seu trabalho dizendo como se sentia, por exemplo: “ Eu me sinto feliz quando vou ao parque”. As crianças
conseguiram reproduzir as emoções em suas mascaras desenhando as marcas de cada uma (sorriso para o rosto
feliz, sobrancelha franzida para o rosto bravo etc.) Produzimos imagens e maquetes de expressões faciais.
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Apresentamos através das artes cênicas um teatro da princesa e o Sapo, onde a princesa estava triste porque sua
bola tinha caído no rio.

CURIOSIDADES DA MINHA TURMA

O projeto “curiosidades da minha turma” será e está sendo desenvolvido de forma exclusiva e priorizada pela
criança, pois, em cada momento a professora foca em cada característica e interesse de sua turma. Neste projeto
nosso objetivo foi de proporcionar que as crianças conheçam e acompanhem o desenvolvimento de uma planta,
desde seu nascimento até a sua colheita. As crianças escolheram o girassol pela sua beleza, por ser uma planta que
floresce em período curto. Para instigar ainda mais a curiosidade dos alunos iniciamos o projeto com a historia “O
girassol solitário” da autora Sandra Diniz Costa. Essa historia conta sobre o nascimento do girassol e o porquê ele
tem esse nome. Trata também da importância da amizade do girassol com o Sol, com as abelhas e as lagartas. Após
ouvirem a historia na roda de conversa observamos quais os conhecimentos prévios dos alunos em relação à planta
girassol, bem como seu nascimento. Após essa conversa realizamos o plantio do girassol em um copo descartável
para que eles acompanhassem seu desenvolvimento, depois fizemos com os alunos o plantio em um mini canteiro
da escola, todos os dias as crianças aguardavam e observavam o crescimento do caule, e das folhas. Conversamos
sobre o cuidado com o desenvolvimento do girassol. As crianças esperavam ansiosamente o surgimento das flores,
percebemos que é uma planta de coloração amarela e que mede aproximadamente 30cm e que se inclina para
posição do sol.
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Curiosidade da minha turma: O ciclo da vida das borboletas

No segundo trimestre trabalhamos mais um tema sobre a curiosidade da minha turma. Tudo começou com uma
brincadeira na hora do parque. Esses momentos de brincadeiras são de muitos movimentos e exploração, as
brincadeiras são dinâmicas e as crianças se tornam verdadeiros cientistas explorando todos os espaços com muita
curiosidade, a turminha tem sido desbravadora buscando conhecer a natureza e suas características. O projeto
surgiu quando uma linda borboleta voava durante nossas brincadeiras no parque e entrou pela janela da sala.
Algumas crianças demonstraram certo receio em se aproximar, outras demonstraram bastante alegria, prazer e
satisfação, a curiosidade foi tanta que resolvemos procurar outras borboletas por toda área externa da creche. Dai as
borboletas passaram a ser o principal objeto de estudo deste projeto. Realizamos pesquisa juntamente com as
famílias sobre o ciclo da vida das borboletas. Semanalmente uma criança levava o borboletário feito de garrafa pet
para casa. Na roda conversamos para sabermos o conhecimento prévio das crianças. O que as borboletas comem
como nascem. Brincamos com massinha pra modelar,fizemos painéis com tinta guache cantamos diversas musicas,
assistimos teatro, vestimos fantasias de borboletinha e fizemos integração de danças no pátio. Ampliamos nossos
conhecimentos a cerca das borboletas e a importância para o equilíbrio da natureza, formando uma consciência
ecológica de preservação da espécie.

Com muito entusiasmo confeccionamos um livro com a participação das crianças e os familiares, semanalmente
uma criança fazia um desenho ou colagem sobre o ciclo da vida das borboletas e assim editamos o livro da sala que
recebeu o titulo de: ``A BELEZA DAS BORBOLETAS``
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Diante da visita da dentista a creche aproveitou para incentivar as crianças a pratica da higiene bucal no seu dia a
dia, estimulando-lhes o interesse em manter a dentição e a boca saudáveis.

Projetos coletivos, com as semanas educativas e com as salas ambientes, onde é trabalhada a linguagem, artes,
matemática e ciências, nessas salas estamos desenvolvemos as atividades internas.

Projetos coletivos: Neles são trabalhadas as atividades em que há uma integração dos agrupamentos para
desenvolver diversas atividades com os mesmos objetivos. Portanto fizemos atividades de conscientização sobre a
dengue, teatro musical com fantasias, passeio pela a creche para procurar possíveis objetos que poderiam servir de
criadouros do mosquito, na sequência recolhemos lixos do entorno da creche, assistimos filmes e confeccionamos
cartazes e maquetes educativas.

Culinária coletiva da partilha, a fim de promover a partilhas entre os agrupamentos, falamos sobre os
ingredientes da receita para o bolo de cenoura, e montamos um cartaz lúdico para facilitar o entendimento das
crianças. Depois que o bolo ficou pronto compartilhamos entre todos os agrupamentos
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Família na creche: promovemos um dia especial com familiares das crianças na creche com o objetivo de
participarem da rotina das crianças e fazer algumas atividades junto com seus filhos, depois todos participaram de
brincadeiras como: torta na cara, dança da cadeira, corrida do saco e também puderam compartilhar de um café da
manhã e café da tarde junto com as crianças.

Ainda dentro dessa perspectiva de aproximar a família do ambiente escolar , tivemos Festa da roça, conversamos
com as crianças sobre os costumes, as músicas, alimentos, roupas e sotaque das pessoas que moram na roça ,
focando na parte cultural, também falamos sobre a importância deles na nossa vida, pois são produtores de
alimentos essenciais para a nossa sobrevivência. Ensaiamos com as crianças músicas do repertório da roça, para
que as crianças apresentassem para os familiares, também foram disponibilizadas barracas com comidas e bebida
típicas, a decoração também foi um ponto importante que alegrou ainda mais a festa.

Sexta em cena: Teatro busca mostrar o comportamento social e moral, por meio do aprendizado de valores e pelo
bom relacionamento com as pessoas. A criança também aprende a improvisar, desenvolve a socialização,
criatividade, coordenação, memorização, oralidade, leitura pesquisa, criatividade, expressão corporal, a impostação
de voz, vocabulário, habilidades para as artes plásticas (pintura corporal, confecção de figurino e montagem de
cenário), trabalha o emocional, cidadania, religiosidade, ética, sentimentos, interdisciplinaridade, propicia o contato
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com obras clássicas, fábulas e reportagens.

Semana do monteiro lobato: nesta semana a equipe docente recebeu as crianças com bastante alegria e
entusiasmo, nós caracterizamos com os principais personagens do sitio do pica pau amarelo, as crianças tiveram a
oportunidade conhecer e reconhecer os personagens do grande escritor brasileiro José Bento monteiro Lobato.
Realizamos confecções de máscaras da Emília e do visconde, montamos um cenário do sitio com casinha e bonecos
dos personagens feito de pano, Emília, visconde, narizinho, Pedrinho, tia Anastácia, dona Benta etc. Ao final da
semana, houve um desfile das crianças caracterizadas dos personagens da sua preferência juntamente com as
professoras.

Semana educativa pipa sem cerol: Na semana educativa: “Pipa sem cerol” nosso objetivo foi de conscientizar as
crianças quanto à maneira correta de brincar com pipa, identificando os perigos e riscos desta diversão. De uma
maneira divertida proporcionamos outros conhecimentos a respeito do que é cerol, quais os perigos e o que ele
pode causar para nossa vida. As crianças confeccionaram diversos modelos de pipas, assistiram filme no cinema
com pipoca, fizemos exposição de cartazes no pátio da creche e vivenciamos uma manhã de fazer ao ar livre, um
campo de futebol nas proximidades da nave, empinamos diversos tipos de pipas, ampliando a integração entre os
agrupamentos.

No momento junto ao refeitório as crianças desenvolvem a autonomia, comem sozinhos, esperam sua vez no auto
servimento, retiram seus próprios talheres e canecas e colocam no local indicado para serem lavados. Não obstante
aproveitamos o espaço do refeitório para comemoração dos aniversariantes do mês. Temos como objetivo nesse
espaço trabalhar o respeito, amizade e a sociabilidade, transformando o refeitório num espaço de aprendizagem.
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SEMANA EDUCATIVA DO IDOSO

Iniciamos a semana educativa do idoso com uma recepção calorosa das professoras caracterizadas de idosas usando
assessórios que eles precisam e gostam de usar: bengalas, chapéus, colares, xales, óculos e outros, também
aproveitamos a roda de conversas para sensibilizar nossas crianças para a questão do envelhecimento e da
necessidade de proteger e cuidar dos idosos nos quais convivemos diariamente os avós e bisavós. Realizamos
desfile no pátio onde as crianças de todos os agrupamentos participaram fantasiadas de idosos. Recebemos a visita
do grupo de idosos da Igreja Batista onde apresentaram musicais, teatro, narrações de histórias e a cultura indígena.
Também foi trabalhado a abordagem dos direitos estabelecidos por lei para os idosos.
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Tanque de areia

O tanque de areia é um recurso fundamental na educação infantil, nele as crianças constroem castelos, muros,
torres, cidades e tudo que a imaginação permitir. O tanque de areia é o local que permite a integração com outras
crianças através da linguagem verbal e corporal tornando-as mais criativas e social. A areia é um elemento natural
que auxilia no trabalho com crianças agitadas, pois tranquiliza e fazem com que elas se concentrem na atividade.
Ajuda a desenvolver e trabalhar os sentidos das crianças: tato (textura e temperatura) olfato (diferentes aromas),
audição (escutar o outro e a professora), brincar na areia torna a criança mais resistente a alergias e doenças, uma
vez que o contato com a natureza estimula o sistema imunológico das crianças.

Brincar é a linguagem natural da criança, a mais importante delas. Em todas as culturas e momentos históricos as
crianças brincam. Acreditamos que a brincadeira seja uma atividade essencial na educação infantil, onde a criança
pode expressar suas idéias, conflitos e sentimentos, mostrando ao educador e aos amigos como é seu mundo. A
hora do brincar é de grande importância para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Através do brincar
a criança tem a oportunidade de se descobrir e ampliar os seus limites. As brincadeiras no parque foram realizadas
semanalmente, tomar sol faz parte da rotina das crianças, o principal objetivo com o movimento e a expressão
corporal é oportunizar a criança o conhecimento do próprio corpo, experimentando as oportunidades que eles
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oferecem (flexibilidade, equilíbrio, lateralidade, psicomotricidade, o cuidado com si próprio,entre outras).

PROJETO : QUEM CONTA RECONTA ...FAZ DE CONTA.

Este projeto teve como objetivo estimular o prazer pela historia infantil, contos e classicos trabalhando com
generos literarios diversos, ampliando o repertório das histórias já conhecidas.

SALA DE LINGUAGEM: construimos o hábito de ouvir, contar, recontar encenar, contracenar desenvolvendo a
oralidade, a criatividade e o intelectual das crianças,aproximando-as do mundo da escrita através de manuseio de
livros, revistas, jornais, etc. Realizamos apresentação de teatros dentro e fora da sala. No pátio da creche
apresentamos a peça do classico de Chapeuzinho vermelho, tambem fizemos um desfile onde cada criança se
caracterizou do seu personagem preferido.

SALA DE ARTES realizamos confeccão de cartazes e maquetes de alguns classicos, utilzamos a técnica da pintura
vazada, tinta guache cola colorida, pintura com esponja e pincéis.

SALA DE MATEMATICA Trabalhamos com figuras geometricas onde as crianças puderam montar seus
personagens feito com triangulo,quadrado, retangulo e circulo. Tambem utilizamos folhas secas, sementes picote
de papel crepom recorte de revista e rolo de papel higienico para confeccão de maquete, jogos pebolim e desenhos
livres.
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SALA DE CIENCIAS nesta sala realizamos atividade com materia-prima o barro ele une elementos importantes da
natureza, a terra, a agua, o ar, e o fogo Iniciamos trabalhando com massinha pois é bem parecido com argila. A
principio manuseiamos a argila com um pouco de agua ate ficar no ponto depois deixamos secar naturalmente ao
sol, pois não poderiamos utilizar o fogo desenhamos na argila figuras de flores com tampa de garrafa, com
impressão do dedo polegar, deixamos as crianças brincar livremente com folhas, galhos, sementes e gravetos a
vontade. Foi uma experiência muito gratificante.

Durante todo o projeto fizemos uma parceria com os pais envolvendo toda familia onde semanalmente uma criança
levaria um livro (dentro da bolsa leitura) paradidatico dos classicos infantis escolhido por ela para que os pais ou
responsaveis lessem para a criança em casa, depois deixavam que as mesmas registrassem atraves de desenho e ou
rabisco sua compreensão da historia,exercitando assim sua imaginacão e criatividade.Tivemos um retorno muito
positivo em relação a participação e comprometimento dos alunos e familiares que com responsabilidade
embarcaram no mundo da imaginação infantil.
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Semana da criança

Durante a semana da criança tivemos atividades diversificadas com vários eventos alegres e dinamicos tais como:
festa do pijama onde cada agrupamento fez um desfile no patio da creche, gincana na area externa competições
com corrida do saco,futebol de tecido dança da cadeira, equilibrando a bola, estourar bexigas, piquenique no
quiosque, banho de esguicho, brincadeiras no pula-pula, cama elastica escorregador gigante, baladinha com
fantasias entre outras em um ambiente farto de interações envolvendo espontaneamente a participação de todos. O
trabalho com historias é interessante porque envolve e desperta o interesse da criança por assuntos a serem
desenvolvidos de forma dinânica. Em conjunto com outras formas de expressão como teatro,è uma excelente fonte
para a construção dos conhecimentos. Busco despertar nos alunos o gosto pela leitura de histórias e a prática da
dramatização e artes, sendo que a participação deles é sempre muito positiva e dinâmica.

“A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e construção de um conhecimento sobre si mesma e
sobre o mundo``

(Oliveira, Zilma de Morais).

Curiosidades da minha turma

Iniciamos no terceiro trimestre o projeto “Abelha”, que surgiu através de uma brincadeira livre no parque, onde
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apareceu uma abelha e todos saíram correndo e gritando: Corre a abelha vai morder. Uma criança disse que ela era
uma abelha e assim começou a brincadeira de pega pega abelha. As crianças gostaram tanto que essa brincadeira
fluiu na sala. Pegamos esse momento divertido e começamos a trabalhar a curiosidade sobre de onde vem às
abelhas o que fazem onde vivem... Será que ela morde ou pica. As abelhas são sem duvidas os insetos de maior
utilidade para o homem. Chamados de insetos sociais, as abelhas conseguiram atingir certo grau de
desenvolvimento social agrupando-se em comunidades nas quais existe nítida distribuição de tarefas e
responsabilidades entre as classes que compõem a colméia, contribuindo para o fim comum, a sobrevivência do
grupo. Descobrimos que em uma colméia convive a abelha rainha, os zangões, e as operárias. Dentro da colmeia as
operárias cuidam da higiene, garante alimentação e água, coleta o pólen e néctar, produzem a cera para formar os
favos, alimentam a rainha de geleia real e ainda cuidam da defesa da família. O mel é o principal produto do
trabalho realizado pelas operarias. Confeccionamos com as crianças uma colmeia feita de rolinhos de papel
higiênico.

Semana Educativa do livro

Ao iniciarmos a semana educativa do livro, nosso objetivo foi de incentivar o interesse pela leitura nas crianças,
dando mais visibilidade a literatura infantil, pois, ela trata com figuras e personagens do imaginário e com isso
ajudam as nossas crianças a compreender melhor o mundo vivem.

Iniciamos na roda de conversa uma apresentação de um verdadeiro sarau com um gostoso bate-papo informal sobre
a importância do livro; como manuseia-las, preservá-lo e utiliza-lo em nosso dia-a-dia também, falamos sobre a
capa e contracapa, os diversos tamanhos, livros finos e grossos, livros sem gravuras e com gravuras. Cada criança
teve a oportunidade de dizer qual era seu livro ou historia preferida. Realizamos atividades de contação de historia
simultâneas com fantoches, deduções, flanelográfos e ilustrações, confeccionamos varal literário, exibimos vários
clássicos infantis através de teatro realizado pelas professoras e crianças. Levamos os alunos para a sala de
linguagem onde eles puderam explorar os diversos tipos de livros infantis e literaturas expostos, criamos um clima
divertido de apresentações de contos de histórias, montamos cantinho de leitura onde cada um pode se sentir um
leitor.

“Gradativamente o ser humano aprende a usar racionalmente suas capacidades naturais.. O ambiente se torna
interiorizado; o comportamento torna-se social e cultural não só em seu conteúdo, mas também em seus
mecanismos e seus meios.” (Vygotsky & Lúria, 1996).
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A realização da visita escolar ocorreu na E.E. Prof. Conceição Ribeiro localizada no bairro Jd. Vista Alegre em
Campinas. Nosso objetivo é fazer a integração com as crianças do agrupamento III e os alunos da referida escola
foi de socialização e também de conhecermos todo espaço educacional onde eles irão estudar no ano de 2018.
Fomos recepcionados pela diretora que nos deixou a vontade para conhecer a escola, nos apresentou as turmas e os
funcionários. Todos nos receberam muito bem, visitamos a sala de leitura, biblioteca coletiva espaço de contação
de história, hortas, banheiros, bebedouros, quadras poliesportiva, sala de informática e salas de aulas. Foi uma
visita rica de informações e aprendizado.

“(...) As crianças deveriam aprender a pesquisar a ter confiança em si mesma e a ter coragem de se pôr a trabalhar
em coisas novas. As crianças não deveriam ser preparadas para um tipo determinado de vida: deveriam, sim,
receber ilimitadas oportunidades de crescimento. Aprendendo que uma tarefa pode ter varias soluções, adquirimos
forças e coragem (Ostetto, 2012 p. 66 apud, Holm 2004, p. 84).

Festa da Família

Uma das atividades mais esperada por todos é a festa da família, é muito dinâmica e animada, as crianças
apresentam musicais com dança e coreografias para os parentes e amigos, nesta festa fizemos exposição dos
cartazes cujo tema era: “FAMILIA, UM ELO DE AMOR”. Houve a participação ativa dos familiares. Realizamos
vendas de doces, bolos, maçã do amor, refrigerantes, pastéis e churrascos também colocamos a disposição das
crianças pula-pula, diversos e brinquedos infláveis, foi um momento de muita alegria diversão e entretenimentos.
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A Exposição do Comitê Municipal de Prevenção ao Combate das Arboviroses foi aberta no Paço Municipal de
Campinas. A amostra reuniu os trabalhos de alunos das escolas da cidade, exposição de maquetes, montagem sobre
o ciclo de vida do mosquito e um mural com trabalhos das equipes que estão nas ruas em ações de combate ao
mosquito Aedes Aegypti (transmissor de dengue, zika, e chikungunya). O coral do agrupamento III do Centro de
Educação Infantil (CEI) Bem Querer Prof. Pierre Weil apresentou o musical ``O Rap da Dengue. Na Educação
estamos trabalhando na prevenção contras as Arboviroses ``É uma ação permanente.

Encerramos o ano letivo com uma apresentação do coral das crianças do agrupamento III, que irão para o primeiro
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ano em 2018. Foram momentos de despedidas e emoções, as crianças estavam alegres e descontraídas mostrando a
todo o momento desenvoltura, maturidade e autonomia.

Considerações finais

As atividades lúdicas são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Fica claro que não se trata apenas
de brinca por brincar, mas perceber toda sua dimensão histórico-social enquanto construção de conhecimento.
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AGRUPAMENTO III B

PROFESSORA: EDIVÂNIA BATISTA DE SOUSA

Neste trimestre estamos trabalhando alguns projetos, entre eles o projeto “Janela para o mundo”, o projeto janela
para o mundo possibilitou aos alunos um conhecimento maior de si mesmo e do outro, trabalhamos a identidade da
criança de forma cada vez mais Independente promovendo a confiança em suas capacidades, e desenvolvendo a
percepção de enxergar o mundo a sua volta e tudo que nele existe. Sendo assim, sentimos a necessidade de
desenvolver momentos de descobertas, onde as crianças puderam ampliar o seu vocabulário nos diversos
momentos da rotina utilizando as diferentes linguagens, entre elas a linguagem corporal, musical, plástica e oral,
abrindo janelas de possibilidade para a construção do conhecimento de mundo, levando a criança a enxerga além
do ambiente da creche, estabelecendo e ampliando cada vez mais as relações sociais aprendendo aos poucos
articular seus interesses e ponto de vista com os demais respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de
ajuda, além de poder observar e explorar o ambiente com atitude e curiosidade, percebendo-se cada vez mais como
integrante e agente transformador do meio ambiente através do lúdico e avançando no seu processo de construção
de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de se colocar com sujeito transformador para um
mundo. Todo esse processo foi desenvolvido através de atividades no mais variados ambiente da creche, entre eles
as salas ambientes. Neste primeiro projeto nós focamos em desenvolver a autonomia das crianças, A rotina diária
se iniciava com a roda da conversa, tendo cujo objetivos promover a socialização entre as crianças e professora,
fazer os combinados, investigar o conhecimento prévio e as características das crianças Informar e trocar idéias
sobre diversos assuntos, como o que as crianças fizeram no final de semana ou assuntos que surgiram durante a
roda, sugestões , regras de convívio social, comentário sobre músicas culturas, lazer etc. Assim durante a roda
falamos sobre o que aprenderam nas atividades desenvolvidas na instituição, discutimos sobre o que cada criança
mais gostou os resultados de uma produção individual ou coletiva e o que poderíamos melhor. Participando de roda
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da conversa significativa as nossas crianças são estimuladas a aprender coisas novas, tomar decisões; escutar e
valorizar a opinião das outras pessoas; argumentar a respeito de um assunto; respeitar o outro; trocar opiniões;
relatar episódios cotidianos e explicar fatos e fenômenos sociais e/ou naturais; emitir opiniões pessoais sobre um
determinado assunto; imaginar soluções para questões levantadas e comunicá-las ao grupo; cooperar mutuamente
enquanto discute fatos; resolver conflitos de forma harmônica; coordenar múltiplas perspectivas. No refeitório
durante as refeições trabalhamos a autonomia das crianças utilizando o auto-serviço, onde as crianças pegavam o
prato e talheres e se serviam dos alimentos disponíveis na mesa. Ao terminarem suas refeições dirigem-se as
lixeiras identificadas para alimentos orgânicos, para depositar supostos retos de alimentos e levavam os pratos e
talheres no local adequadospara serem lavados.

Sala de artes: foi desenvolvidas atividades de recortes, colagens, pinturas, desenhos, construção de brinquedos
com materiais recicláveis e confecção de painéis para exposição do projeto, tudo com objetivo de desenvolver a
coordenação motora fina e estimular a criatividade das crianças.
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Sala de ciências: foram feitas experiências com misturas de tintas, receita de massinhas de modelar, bolo, além de
trabalharmos partes do corpo humano, os animais, elementos da natureza com objetivo de desenvolver a
capacidade da criança de observar e cuidar da natureza, experimentar, expressar suas ideias e ampliar o
conhecimento de mundo.

Sala de matemática: foi trabalhado jogos, quebra cabeça, peças de encaixe com formas geométricas, seqüência
lógica além dos jogos e brinquedos que foram confeccionados pelas as crianças e a professora com materiais
reciclável durante todo o ano, a fim de trabalhar o raciocínio lógico matemático e desenvolver habilidades motoras
e cognitiva da criança, podendo resolver situações problema e conflitos com facilidade e entendimento.
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Sala de linguagem: foram promovidas discussões sobre diversos temas com a participação das crianças, leituras e
contos clássicos da literatura infantil, teatro de fantoches, brincadeiras de danças, desfile de fantasias, brincadeiras
de roda, brincadeira de faz de conta nos cantinho, tudo com o objetivo de estimular a criança a desenvolver a
linguagem e melhorar a auto estima.

Projeto “são tantas emoções”, pois percebemos que desde o seu nascimento a criança apresenta seus sentimentos e
emoções por meio de suas relações sociais, no seu convívio familiar, na comunidade em que vive, e no ambiente
escolar. Com esse projeto, estamos oferecendo a possibilidade das crianças entrarem em contato com os seus
sentimentos, reconhecê-los e aprender que

é possível falar sobre eles e controlá-los em diversas situações da nossa vida, tendo em vista a importância deste
tema na educação infantil, e com o objetivo de estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo
aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista ,interagindo com os colegas, respeitando a diversidade e
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração, promovendo espaços e momentos onde as crianças possam
expressar suas emoções, conhecer e identificar os diversos sentimentos, respeitando os sentimentos alheios,
desenvolvendo a linguagem oral, expressando suas emoções, fortalecendo os vínculos afetivos, estabelecendo e
respeitando as regras de convívio pessoal. Fizemos roda da conversa para falar sobre sentimentos, bom e ruim e
como e porque devemos controlá-los, caracterizamos carinhas com diversas expressões que demonstra sentimentos,
fizemos a caixa dos medos, onde cada criança falou do que tinha medo e depois escrevemos no papel e a própria
criança colocou na caixinha, fizemos um exercício de respiração para controlas as nossas emoções em vários
momentos da nossa rotina, no parque e nas brincadeiras.

Sala de Linguagem: fizemos cotação de histórias com livros, roda da musica, onde as crianças escolheram as
músicas preferidas de cada uma, encenamos teatros com fantasias utilizando roupas, tecidos, chapéus, fizemos
teatro de fantoches, exibimos filmes educativos simulando um cinema, promovemos brincadeiras de faz de conta
nos cantinhos diversos contendo carrinhos, bonecas, casinhas, panelinhas, fantoches, e vários outros objetos,
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utilizamos músicas variadas nas brincadeira de dança da cadeira ,afim de estimular as crianças a expressar-se
oralmente em diferentes situações de interação.

Sala de Artes: estimulamos a imaginação e a criatividade das crianças, fizemos lembrancinhas, colagens, recortes
de expressões nas revistas, confeccionamos brinquedos papelão e outros materiais reciclados, manipulamos
massinha de modelar, desenhamos diversas formas e desenhos geométricos, promovemos misturas de cores, as
crianças criaram desenhos e pinturas, elaboramos atividades com elementos da natureza e construção de painéis.
Além disso, fizemos vários registros dos projetos em varias atividades no caderno de desenho, utilizado nas
atividades de artes individualmente pelas as crianças.
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Sala de Matemática: trabalhamos com jogos da memória, dominó, quebra cabeça, bingo, jogo dos sete erros,
jogos de alinhavo, boliche, contagem com tampinhas, brincadeiras de faz de conta no mercadinho, pesos e, medidas
utilizando vários objetos, calendário com dia, mês e ano, etc. brincamos com jogos feito com sucata, brincadeiras
de arremessar bolinhas na cesta e peças de encaixe.
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Ciências: trabalhamos em um espaço criado dentro da sala de matemática, mas também trabalhamos em outros
ambientes, exemplo: fomos ao refeitório e quiosques onde fizemos receitas de bolos, salada de frutas, e massinha
de modelar caseira, fizemos experiências com bexigas, água, areia, tintas, e vários outros objetos. Também fizemos
pesquisas sobre o pássaro que quero.
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Paralelo a este projeto estamos trabalhando o projeto “curiosidade da minha turma”, este foi desenvolvido
particularmente por professora focando na característica e interesse de cada turma, onde através da observação foi
elaborado em sua individualidade. Percebendo o interesse e a curiosidade da turma do AGIII B.

Projeto curiosidade da turma: O nosso principal objetivo foi abordar e aprofundar em temas que despertou a
curiosidade do alunos durante a rotina, sendo assim percebi o quanto as crianças tinha interesse por pássaros que
habitavam nas áreas externas da nossa creche, principalmente a espécie “Quero-quero”, cujo a reprodução estavam
aumentando , tinha vários filhotes, alguns morreram e vários sobreviveram até a fase adulta, esse processo foi
acompanhado pela as crianças que viam alguns funcionários da creche colocarem água em potes plástico e
ficávamos observando a aproximação deles durante a rotina. Fizemos uma pesquisa sobre alimentos, desses
pássaros, quais eram seus predadores, porque ficavam bravos com a presença humana, e assim fomos descobrindo
cada vez mais sobre esses pássaros, as crianças também perceberam que havia outras espécies de pássaros menores
na creche, algumas crianças disseram ter pássaro da espécie calopsitas, sendo assim resolvi abrir o leque para
discutirmos mais sobre aves em geral. Também durante a roda da conversa, as crianças começaram a associar
pássaros com outros objetos que voam avião, foguete, helicópteros e naves espaciais, e durante as brincadeiras dos
meninos com peças de encaixes eles sempre construíam esses objetos voadores, diante dessas observações, fizemos
algum desses objetos com matérias reciclados.

Observando os pássaros e oferecendo água:

Ainda trabalhando a curiosidade da turma, observei que uma aluna da turma fazia aulas de balé, e sempre durante a
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rotina ficava fazendo coreografias e desempenho de ginasta, outras meninas ficavam imitando-a, isso ocorriam
todos os dias tirando o foco da rotina. Nessa perceptiva de alimentar a curiosidade e interesse principalmente das
meninas, começamos a trabalhar atividades voltadas ao “Corpo e movimento” e o interesse só foi aumentando e
faziam performance no parque, pátio quiosque entre outros ambientes da creche, estimulando cada vez mais o
desenvolvimentos de habilidades motoras. Aproveitando esse desejo das meninas, pedi ajuda de uma monitora que
é professora de balé com o incentivo da diretora para fazermos uma apresentação com performance de balé na festa
da família.

Neste trimestre, trabalhamos o projeto “Quem conta, reconta e faz de conta”, também demos continuidade ao
projeto que estamos trabalhando paralelamente “Curiosidade da minha turma”. Sabemos o quando é importante a
leitura na educação infantil, por esse motivo estamos incentivando os nossos alunos a ouvir historias e contos,
recontar e criar histórias e também representar as histórias através de teatros, musicais e brincadeiras de faz de
conta. Começamos o projeto, com a hora do conto, proporcionando momentos tranquilo em ambientes diversos,
afim de despertar a imaginação das crianças, estimular a linguagem e favorecer a concentração. Todas as vezes
antes de iniciarmos a hora do conto, fazíamos uma roda para escolhermos um livro juntos ou quando a proposta da
professora era um determinado tema, começávamos sempre mostrando a capa do livro, quem era o autor, e
ilustrador da história a ser lida, ao terminar a leitura fazíamos uma reflexão sobre quantos personagens tinha no
conto, lugares onde ocorreu a história e qual a mensagem que o autor tinha passado para nós. Também fizemos
encenação das histórias e contos através de teatro, algumas crianças se prontificaram para recontar e assim
ocorriam o reconto, e algumas vezes as os alunos ilustravam o livro através do desenho. Ainda nesse projeto
buscando incentivar as crianças a fazerem a leitura compartilhada com a família, nós confeccionamos umas sacolas
para que as crianças levem livros para casa, sempre escolhidos por eles para que seja lindo pelos os pais em casa e
depois seja feito uma ilustração da historia com a criança, esta é uma forma de estimular o hábito da leitura em
casa, fazendo com que a família participe desse processo.
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Atividades realizadas na Sala de linguagem: fizemos dinâmicas, leitura, manipulação de livros, danças diversas e
fantoches e brincadeiras de faz de conta.
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Atividades realizadas na sala de artes: realizamos pinturas diversas e painéis.

Atividades realizadas na sala de matemática: utilizamos jogos confeccionados com materiais reciclados, peças de
encaixe e contagens feito com palitos de sorvete e tampinhas de garrafas.
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Atividades de ciências que foram feitas em diversos ambientes da creche, receitas e experiências, a fim de
estimular a curiosidade das crianças e fazer novas descobertas.

Semana educativa da pipa sem cerol, nesta semana o nosso objetivo foi fazer um alerta sobre o perigo de utilizar
a linha com cerol para soltar pipa, mas além disso também proporcionar momentos de diversão e aprendizado
monstrando aos alunos, familiares e comunidade o quanto essa bricadeira pode ser divertida quando praticada em
local adequado e usando a linha sem cerol.
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Projetos coletivos: nesses são trabalhados as atividades em que há uma integração dos agrupamentos para
desenvolver diversas atividades com os mesmos objetivos. Portanto fizemos atividades de conscientização sobre a
dengue, com teatro musical, fantasias, passeio pela a creche para procurar possíveis objetos que poderiam servir de
criadouros do mosquito, na sequencia recolhemos lixos do entorno da creche, assistimos filmes e confeccionamos
cartazes e maquetes educativas.

Culinária coletiva da partilha, a fim de promover a partilhas entre os agrupamentos, falamos sobre os
ingredientes da receita para o bolo de cenoura, e montamos um cartaz lúdico para facilitar o entendimento das
crianças. Depois que o bolo ficou pronto compartilhamos entre todos os agrupamentos.
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Família na creche: promovemos, um dia especial com familiares das crianças na creche com o objetivos de
participarem da rotina das crianças e fazer algumas atividades junto com seus filhos, depois todos participaram de
brincadeiras como: torta na cara, dança da cadeira, corrida do saco e também puderam compartilhar de um café da
manha e café da tarde junto com as crianças.

Ainda dentro dessa perspectiva de aproximar a família do ambiente escolar, tivemos Festa da roça, Nosso objetivo
foi desenvolver nas crianças a socialização, criatividade, valorizar e demonstrar atitude de respeito ao trabalho do
homem que mora na Roça. Trabalhar a expressão oral e corporal através da dança e coreografia para ser
apresentada na festa pelas crianças. Tivemos como convidados especiais os familiares de nossas crianças, foi uma
celebração que envolveram todos aqueles que fazem parte da nossa escola. Muita diversão, alegria e socialização
entre as crianças, seus familiares e os funcionários. Tivemos barracas com doces, salgados, refrigerantes, cachorro
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quente, entre outros. A escola estava decorada com cartazes, painel, milho e espantalhos. Houve apresentações
musicais de cada agrupamento. Conversamos com as crianças sobre os costumes, as músicas, alimentos, roupas e
sotaque das pessoas que moram na roça, focando na parte cultural, também falamos sobre a importância deles na
nossa vida, pois são produtores de alimentos essenciais para a nossa sobrevivência. Ensaiamos com as crianças
músicas do repertório da roça, parque que as crianças apresentassem para os familiares, também foi
disponibilizadas barracas com comidas e bebida típicas, a decoração também foi um ponto importante que alegrou
ainda mais a festa.

Sexta em cena: Em forma de teatro, buscamos mostrar o comportamento social e moral, por meio do aprendizado
de valores e pelo bom relacionamento com as pessoas. A criança também aprende a improvisar, desenvolve a
socialização, criatividade, coordenação, memorização, oralidade, leitura pesquisa, criatividade, expressão corporal,
a impostação de voz, vocabulário, habilidades paraas artesplásticas (pinturacorporal,confecção de figurino
emontagemdecenário), trabalha oemocional, cidadania,religiosidade,ética, sentimentos, interdisciplinaridade,
propicia o contato com obras clássicas, fábulas e reportagens.

Semana do Monteiro Lobato: nesta semana a equipe docente recebeu as crianças com bastante alegria e
entusiasmo, nós caracterizamos com os principais personagens do sitio do pica pau amarelo, as crianças tiveram a
oportunidade conhecer e reconhecer os personagens do grande escritor brasileiro José Bento monteiro Lobato.
Realizamos confecções de máscaras da Emilia e do visconde, montamos um cenário do sitio com casinha e bonecos
dos personagens feito de pano, Emília, visconde, narizinho, Pedrinho, tia Anastácia, dona Benta etc. Ao final da
semana, houve um desfile das crianças caracterizadas dos personagens da sua preferência juntamente com as
professoras.
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Semana do idoso: o nosso objetivo foi fazer as nossas crianças respeitar e valorizar as pessoas mais velhas,
conhecer os direitos delas como: saúde moradia, transporte, atendimento preferencial em locais públicos entre
outros o direito de ser respeitados pela a sociedade. Iniciamos a semana assim: na segunda-feira, fizemos uma roda
da conversa para falar sobre os direitos dos idosos, depois cada criança fez um desenho de um idoso da sua família
no caderno, na sequencia fomos ao parque, onde as crianças viram um senhor idoso com uma bengala passando na
rua e o chamaram até o alambrado da creche, ao observarmos o interesse das crianças pedimos gentilmente ao
idoso se ele podia responder algumas perguntas das crianças , e assim ele nos atendeu prontamente , falou sua idade
noventa e cinco anos, quantos filhos tinha e quantos netos , e ate brincou com as questões levantadas pelas as
crianças a respeito da sua aparência. As crianças ficaram satisfeitas com as respostas e deram tchau ao senhor.
Trouxemos um grupo de idosos de uma igreja que fazer teatro para se apresenta na creche para as crianças, e foi
muito bom, fizeram um teatro com a participação das crianças, também ainda na semana do idoso, fizemos uma
gincana onde algumas crianças participaram colocando pequenos pesos de areia nas costas e pernas para vivenciar
como são as dificuldades dos idosos na hora de se locomover. Tivemos também um dia de caracterização, com a
participação das famílias, as crianças vieram vestidas de idosos e depois houve um desfile de professoras e alunos
com fantasias de idosos, logo após quando estávamos no parque Ficamos muito gratas e com a certeza de que os
nossos objetivos haviam sido alcançados.
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Integrações nas festas de comemorações dos aniversariantes de cada mês, e atividades coletivas desenvolvidas ao
longo do ano entre as turmas dentro dos projetos com o objetivo de unir as crianças dos agrupamentos da creche.

Na semana da criança foi proporcionado as crianças atividades diferenciadas com o intuito de promover muita
diversão, integração e aprendizado para todos os agrupamentos da creche, para isso em nosso planejamento
colocamos festa da fantasia, onde pedimos para os pais que participassem caracterizando o seu filho de algum
personagem, também tivemos o dia do banho de esguicho com direito a sorvete, proporcionando um dia divertido
refrescante. Tivemos também uma balada infantil, brinquedos, gincanas, teatro e a festa do pijama.
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Dia da “inclusão” contamos com a participação da professora de educação especial para a realização da gincana
dos cinco sentidos que possibilitou mostrar às demais crianças, as dificuldades que as crianças com necessidades
especiais enfrentam no dia a dia, e principalmente conscientizar sobre a importância do respeito às diferenças e
como podemos ajudar na inclusão. Colocamos alguns alunos para como se fossem cadeirante utilizando cadeira de
rodinhas e outras crianças as empurraram, também fizemos atividades com os olhos das crianças vendados para
vivenciarem as condições de um deficiente visual, foi muito rica essa experiência para os alunos.

Semana do livro: nesta semana as professora do agrupamento III fizeram um revezamento para contar história
sempre usando a criatividade para incentivar os alunos a gostar de leitura, fizemos painel com ilustração de contos
feitos pelas as crianças, as professoras do agrupamento II fizeram um teatro para todas as turmas, além disso foi
feita atividades de ilustrações de todos os contos feitas pelas as crianças no caderno de desenho.
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Festa da família: Resgatar momentos vividos em família,promover a integração entre escola e família,Promover o
“Dia da família na escola”,Ressaltar a importância do respeito e afetividade entre os membros familiares.
Enfeitamos a creche com painéis de casinha enfeitadas pelos os familiares, também teve barracas de comidas,
bebidas e brinquedos infláveis, porem a melhor atração foram as apresentações da crianças de todas as turmas.

Projeto integração: Integração na escola Conceição Ribeiro, este projeto teve como objetivo possibilitar a
integração entre as crianças da creche que irão para o ensino fundamental, apresentando os espaços e a proposta do
novo segmento antes da, antes da visita, buscamos socializar os conhecimentos prévios, sobre o que eles esperavam
encontrar na escola, desta forma conseguimos tranqüilizá-los, pois não percebemos quaisquer angustia , já que a
maioria das crianças já conviviam com a essa realidade vivenciada por irmãos, primos e vizinhos que freqüentavam
a escola, “Conceição ribeiro”. A caminhada até a escola foi monitorada pelos os docentes, e ao chegarmos, fomos
recepcionados pela a diretora da escola que deixaram muita a vontade para conhecermos os espaços físicos, então
seguimos para a quadra poliesportiva e os alunos estavam fazendo aula de educação física com o professor, e as
nossas crianças tiveram a oportunidade de observar este momento de atividade, logo após direcionamos as crianças
aos corredores onde ficam as salas de aulas e notamos que os alunos estavam em período de avaliação, então fomos
para a biblioteca coletiva e logo a bibliotecária nos recebeu fazendo uma breve apresentação do espaço , e
permitindo que as crianças manuseassem os livros , e em outro momento ela contou uma historia para as crianças
deixando as bem a vontade para perguntar o que quisessem.também visitamos o refeitório, a sala de informática e o
pátio, onde havia bebedouros e as crianças foram logo beber água , visitamos um espaço onde havia uma horta nos

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 192/322

10/05/2018 às 16:56:03

anos anteriores , porém só encontramos algumas plantas florida. Ao retornarmos para a creche, fizemos uma roda e
compartilhamos as idéias e as ricas experiências vivenciadas pelas as crianças neste momento.

Passeio na prefeitura: fomos convidadas a participar de uma apresentação do projeto dengue realizado durante a
semana educativa contra a dengue.levamos as crianças para apresentar uma música da dengue, e assim fomos
acompanhada da diretora e o presidente da ONG.

Festa de encerramento: proporcionamos para as crianças que irão para o ensino fundamental, uma cerimônia de
encerramento para que os pais prestigiassem uma linda apresentação feita pelas as acrianças do hino nacional e de
uma dança de uma musica sobre profissões. Fomos homenageadas pelo um pai de aluno pelo o bom desempenho e
dedicação ao seus filhos e demais alunos durante os anos que freqüentaram a creche. Também foi lida uma
mensagem para os pais presentes. Ao final entregamos as fotos de lembranças para as crianças levarem para casa.
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Durante a nossa rotina também desenvolvemos atividades nas áreas externas parque, quiosque, casinha das bonecas
e areia e pátio, em todos esses ambientes foram trabalhados brincadeiras livres e também direcionadas, porém
sempre colocando as regras e combinados, sempre com o objetivo de desenvolver habilidades motoras, cognitivo,
as diversas linguagens, oral, corporal musical e também promover a socialização e integração.

Considerações finais

No decorrer deste ano, procuramos nos remeter a reflexões sobre a importância das atividades lúdicas no campo
pedagógico da Educação Infantil. Através de jogos, brinquedos e brincadeiras, assim como, as emoções
vivenciadas durante o seu desenvolvimento são de extrema relevância para o desenvolvimento integral da criança,
pois para ela, brincar é viver.
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AGRUPAMENTO: AGIII C - PROFESSORA: SHIRLEI ARAUJO DOS SANTOS

A educação infantil, é a primeira etapa da educação básica conforme determina a constituição, deve ser um espaço
organizado para despertar a curiosidade e a intervenção com outras crianças, buscando o desenvolvimento global
através dos brinquedos, brincadeiras e jogos que proporcionem o contato com o mundo letrado, com a cultura e a
sociedade.A criança é um sujeito histórico e social que está inserida em uma sociedade com determinada cultura e
em um determinado momento histórico. Caracteriza-se por uma natureza peculiar e pensa e vê o mundo com um
jeito próprio, e precisa ser compreendida e respeitada em todas suas peculiaridades. A criança faz suas próprias
construções, por meio do brincar, estabelece vínculos afetivos e assim situações que auxiliará na construção de suas
ideias e sentimentos sobre o meio em que convive e sobre si mesma.

Brincar para a criança é muito importante, pois é através da brincadeira que surge a integração com outras crianças.
Cada criança é única e tem um jeito especial de ser e de brincar.

Partindo deste pressuposto, nesse primeiro semestre foi desenvolvida com as crianças uma aprendizagem
significativa através da valorização do que elas já sabem, tornando este saber inicial a base fundamental para
estabelecer novas aprendizagens e interações, propondo também a criança como protagonista do seu próprio
conhecimento.

Como mediadora a professora tem por objetivo proporcionar condições para as crianças resolverem conflitos,
argumentarem e criarem soluções para conflitos e situações problemas, buscando sempre trabalhar a autonomia das
crianças. Sendo assim, o trabalho realizado nesse primeiro semestre de 2017, só foi possível ser concluído pela
harmonia e companheirismo da equipe, que proporcionou a todas as crianças um ambiente acolhedor. Estimulando
a criatividade e imaginação, buscando valorizar e incentivar as relações de solidariedade, harmonia, amor e afeto
em seu cotidiano.

O agrupamento III, sala composta por crianças de faixa etária de 3 a 5 anos, num ambiente heterogêneo, sendo 13
meninas e 12 meninos.A maioria das crianças já frequentava a U.E, facilitando assim a organização da rotina e
elaboração dos combinados.
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O agrupamento III C ganhou o nome da turma da “formiga”, nome escolhido em comum acordo pelas crianças,
devido a uma situação vivenciada por eles, em determinada ocasião em nossa sala.

Tendo como foco o desenvolvimento da autonomia, foi trabalhado nas salas ambientes, cantinhos com materiais
diversificados como forma atrativa e prazerosa de aprendizagem da linguagem, matemática, artes e ciências, onde
proporciona que a criança vivencie diferentes situações de aprendizagem, praticando o ato da escolha, exercitando
a autonomia e buscando conhecer suas próprias necessidades.

Na roda de conversa, proporcionamos um momento para a organização da rotina além do desenvolver o respeito
aos colegas ao dividirem suas ideias e sentimentos. Um importante meio de trabalho, pois possibilitou as crianças
expor suas opiniões facilitando a troca de ideias e pensamentos.

Com um olhar atento as necessidades da nossa comunidade, realizamos projetos que constam no Projeto Político
Pedagógico, como:

Projeto “São tantas emoções”, tivemos como objetivo oferecer a possibilidade das crianças entrarem em contato
com seus sentimentos e emoções por meio de suas relações sociais, (no convívio familiar, comunidade, ambiente
escolar), reconhecendo e aprendendo que é possível falar sobre eles. Com a confecção de carinhas com expressões
triste, alegre, confuso, atenção, além de um semáforo dos sentimentos onde o verde representa a alegria, amarelo
confuso e vermelho triste, as crianças aprendem a lidar com suas emoções, a educação emocional faz parte da
formação da criança, expressar, manifestar e controlar progressivamente suas necessidades, seus desejos e
sentimentos em situações cotidianas, respeitando as mesmas manifestações das pessoas com as quais convive.
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Projeto “quem conta, reconta... Faz de conta”A história na educação infantil é alimento da imaginação, que
desperta o pensamento e amplia na criança a sua compreensão de mundo, auxiliando-a na resolução de conflitos
internos, já que ela incorpora o texto literário como parte da própria vida. Pensando assim, trabalhei esse projeto
com o objetivo de despertar nas crianças o gosto pela leitura, levando-a a conhecer a importância de se cultivar o
hábito de ler, resgatando com isso, a nossa cultura, desenvolvendo a criatividade interpretativa, facilitando assim, a
assimilação de conteúdos. Iniciamos esse projeto desde o inicio do ano na sala de linguagem, onde as crianças
todos os dias estiveram em contato com os livros no momento da leitura, sendo ela realizada por mim e por eles em
forma de leituras interpretativas e recontos. Valorizamos também a leitura em forma de musicalização que favorece
o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, imaginação, memória, atenção e respeito o próximo. Sendo
assim, realizamos em sala a confecção do livro com a música “Aquarela” do compositor Toquinho, onde as
crianças puderam representar a música de forma lúdica e prazerosa. Para finalizar o projeto, tivemos a participação
dos familiares, no projeto leitura que foi encaminhado para a casa de cada criança com o objetivo de promover a
integração, troca de experiências, bem como atualização e discussões sobre a importância dessa parceria escola/
família no ensino aprendizagem.

Projeto “Janela Para O Mundo”O Projeto visa trabalhar e explorar as curiosidades existentes no Brasil,
proporcionando as crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o novo, favorecendo o
desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada um.Aborda valores,
respeito ao próximo e regras de convivência em suas atividades. Trabalhamos no grupo regras de convivência,
estimulando a tolerância às diferenças, melhorar o convívio entre as crianças e torná-los mais pacientes e
prestativos com o próximo. Realizamos a confecção de cartazes e uma mulher negra, de um índio e de um obeso
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com o objetivo da valorização do ser humano, ajudando a reflexão das crianças, quanto a semelhança, diferenças
étnicas e sociais e relações familiares.Nesse projeto, pudeapresentar as crianças o que temos no nosso mundinho,
por isso trabalhamos o repeito as opiniões, as crianças confeccionaram blusa de times, com o objetivo de
compreender que cada pessoa tem direito a escolha e cada um tem o direito de torcer para o time de sua
preferência. Trabalhamos também a importância da coleta seletiva para o nosso meio ambiente, confeccionamos os
lixos com suas perspectivas cores.

Curiosidades Da Turma: “Projeto Alimentação Saudável”

Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício para promover a saúde, a formação de valores e
hábitos saudáveis (e entre eles o da alimentação), o projeto surgiu através do interesse das crianças no momento da
leitura de um livro que proporcionou nas crianças duvidas a respeito do surgimento dos legumes, verduras e
saladas, por isso desenvolvi com eles uma horta em nossa creche como um artifício para contribuir para
aconscientização das nossas crianças nas escolhas que envolvem sua alimentação. Dessa maneira, o projeto
incentivou a criação de bons hábitos de

Alimentação saudáveis pelas crianças. A horta foi construída com sementes trazida pelos alunos, após uma leitura
do livro “O Grande Rabanete”, além do aspecto linguístico da obra, onde foi possível explorar, por meio da
narrativa, o lado humano - a questão da solidariedade, da cooperação, da divisão de bens e até da auto-estima
exacerbada, aspecto representado pelo ratinho, no bem-humorado e imprevisto final.
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Projeto Curiosidades da minha turma: “Projeto formiga” surgiu a partir do interesse dos alunos em relação ao
enfeite da sala (uma formiga) no momento que eles viram uma formiga entrar na sala e perceberam a diferença
entre elas. Com esse projeto “ Formigas” fizemos uma culinária do bolo formigueiro, trabalhamos as partes da
formiga, do que elas se alimentam, como fazem para se sobreviverem, como nascem e a importância do seu
trabalho na natureza mostrando as crianças a importância do respeito, dotrabalho em equipe, da valorização da
amizade, possibilitando assim uma troca de conhecimento, a formação de ideias que nos ensina independente da
sua função dentro da equipe, devemos reconhecer o valor de cada pessoa, afinal, é com a contribuição de cada um
que podemos transpor os obstáculos, vencer as dificuldades e chegarmos ao tão esperado sucesso.

Dentro dos projetos trabalhados utilizamos as salas ambientes, buscando atender diferentes linguagens, tais como
citar o referencial curricular. Sala de linguagem foi utilizada para linguagem oral e verbal em roda de conversa,
histórias com livros, roda de músicas, fantasias, roupas, chapéus, um cantinho para a alfabetização lúdica,

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 199/322

10/05/2018 às 16:56:03

estimulando assim sua criatividade, manuseio de livros expostos no ambiente, recontar histórias, confecção de
livros, além do letramento, proporcionar momentos de socialização onde as criança terão acesso as palavras,
objetos desenvolvendo a construção da linguagem, gestos, sons, imagem, fala e escrita, onde a prática pedagógica
se apresenta em forma de propostas de jogos, brincadeiras e que a criança possa tomar decisões, ser criativa,
raciocinar, favorecendo assim uma aprendizagem prazerosa e tranquila.

Sala de matemática, através dos jogos as crianças terão a vivência aliada a situações de desafios que lhes serão
colocadas, além de proporcionarmos a manipulação e exploração de objetos para que a criança possa descobrir as
suas características e possibilidades associativas: Empilhar, rolar, encaixar, montar, organização de espaços com
objetos e brinquedos e cantigas que envolvam contagem e números, jogos da memória, quebra cabeça, bingo,
mercadinho, calendário.

Sala de artes e ciências, nessa sala trabalhei a música direcionada a vários objetos, como a motricidade infantil,
assimilação da palavra, expressões artísticas como danças de roda, brincadeiras de rima, jogos cantados. Já na arte
gestual e plástica o trabalho foi com esculturas, pinturas, massinha, guache entre outros estimulando a capacidade
destas de realizar a apreciação artísticas e de leitura dos diversos tipos de artes plásticas e a sucata mostrando a
importância da reciclagem para o meio ambiente. Trabalharemos a importância da alimentação saudável e da
higiene do nosso corpo, para um bom funcionamento, além de receitas como (salada de frutas, doces,
bolos).Estimulando e descobrindo o seu meio e, fundamentalmente, possibilitando uma compreensão importante
sobre o conhecimento.
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Projetos coletivos: Nesses são trabalhados as atividades em que há uma integração dos agrupamentos para
desenvolver diversas atividades com os mesmos objetivos. Portanto fizemos atividades de conscientização sobre a
dengue, teatro musical com fantasias no teatro em cena para as crianças da creche, passeio pela creche para
procurar possíveis objetos que poderiam servir de criadouros do mosquito, na sequencia recolhemos lixos do
entorno da creche, assistimos filmes e confeccionamos cartazes e maquetes educativas. Para finalização desse
projeto, realizamos a apresentação dos trabalhos das crianças realizados na creche e apresentação da parodia da
musica da dengue na prefeitura de Campinas.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 201/322

10/05/2018 às 16:56:03

Culinária coletiva da partilha: A fim de promover a partilha entre os agrupamentos, falamos sobre os
ingredientes da receita para o bolo de cenoura, e montamos um cartaz lúdico para facilitar o entendimento das
crianças. Depois que o bolo ficou pronto compartilhamos entre todos os agrupamentos.
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Família na creche:Promovemos um dia especial com familiares das crianças na creche com o objetivo de
participarem da rotina das crianças e fazer algumas atividades junto com seus filhos, depois todos participaram de
brincadeiras como: torta na cara, dança da cadeira, corrida do saco e também puderam compartilhar de um café da
manha e café da tarde junto com as crianças.
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“Festa na Roça” conversamos sobre a vida no campo e na cidade, suas diferenças, costumes e músicas, exploramos
a linguagem, culinária utilizada no meio em que vive a valorização da natureza e tipos de criações. Trabalhamos
também a expressão corporal e oral das crianças através de danças, com repertório de músicas da roça, onde as
crianças apresentaram para as famílias e todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar, além das barracas
com comidas e bebidas típicas.

Semana do Monteiro Lobato: Nesta semana a equipe docente recebeu as crianças com bastante alegria e
entusiasmo, nós caracterizamos com os principais personagens do sitio do pica pau amarelo, as crianças tiveram a
oportunidade de conhecer e reconhecer os personagens do grande escritor brasileiro José Bento monteiro Lobato.
Realizamos confecções de máscaras da Emília e do Visconde, montamos um cenário do sitio com casinha e
bonecos dos personagens feito de pano, Emília,visconde,narizinho, Pedrinho,tia Anastácia, dona Benta etc. Ao final
da semana, houve um desfile das crianças caracterizadas dos personagens da sua preferência juntamente com as
professoras.
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Semana educativa “Pipa sem cerol”: Na semana educativa: “Pipa sem cerol” nosso objetivo foi de conscientizar
as crianças quanto à maneira correta de brincar com pipa, identificando os perigos e riscos desta diversão. De uma
maneira divertida proporcionamos outros conhecimentos a respeito do que é cerol, quais os perigos e o que ele
pode causar para nossa vida. As crianças confeccionaram diversos modelos de pipas, assistiram filme no cinema
com pipoca, fizemos exposição de cartazes no pátio da creche e vivenciamos uma manhã de fazer ao ar livre, um
campo de futebol nas proximidades da nave, empinamos diversos tipos de pipas, ampliando a integração entre os
agrupamentos.

“SEMANA DOS IDOSOS”
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No dia 1 de Outubro se comemora o dia internacional dos idosos, instituído pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Valorizando a importância desta data, trabalhamos na creche esse tema na semana educativa, com o
objetivo das crianças compreenderem que a velhice é mais uma fase da vida, e que todos nos temos que respeita-las
pois um dia também nos tornaremos idosos, sendo assim, aprender a envelhecer faz parte de uma educação de todas
as pessoas. Iniciamos a semana com as crianças com a confecção de um cartaz, recortamos das revistas imagens de
pessoas mais velhas onde as crianças compreenderam o conceito da palavra idoso (Idoso é toda pessoa adulta com
60 anos ou mais). Para trabalharmos os direitos dos idosos de forma lúdica e prazerosa, as professoras vieram
caracterizadas com vestimentas de idosos, encenarão situações através de historias demonstrando as dificuldades
que eles encontram no seu dia à dia para garantir os seus direitos como: direito a vida, respeito, saúde, educação
moradia, transporte, lazer e esporte. As crianças se divertiram muito no dia das atividades com brinquedos que os
nossos avos brincavam quando eram pequenos (pipa, peão, peteca, cinco Marias, amarelinha, etc.), muitas crianças
não sabiam brincar com os jogos que antigamente trabalhavam de forma simples mais bastante significativa a
psicomotricidade, memória, equilíbrio e atenção, pois atualmente são poucas famílias que tem o habito de resgatar
essas brincadeiras, crenças, costumes e valores, isso possibilitaria a eles, observar, analisar, refletir e comparar
como a sociedade vai transformando historicamente. Dando continuidade a semana educativa, tivemos a presença
de um grupo de idosos da igreja metodista que vieram nos prestigiar com uma apresentação bastante lúdica feito
por eles representadas com musicas e historinhas, resgataram também histórias indígenas apresentada por um índio
idoso. Para finalizar nossa semana educativa que foi de bastante sucesso, tivemos o desfile com as crianças vestidas
de idosas, que foram caracterizadas por seus familiares em suas casas.

No dia da inclusão com a realização da gincana dos cinco sentidos que possibilitou mostrar às demais crianças, as
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dificuldades que as crianças com necessidades especiais enfrentam, e principalmente conscientizar sobre a
importância do respeito às diferenças.

“SEMANA DAS CRIANÇAS”

Pensando na criança como um ser que brinca e utiliza a linguagem de brincadeiras para interagir com as pessoas,
com si mesma e com o mundo, refletimos em promover uma programação diferenciada na semana da criança,
prestigiando a sua linguagem própria, que é a brincadeira, o lúdico, com o objetivo de oferecer momentos
inesquecíveis, que proporcionaram as crianças uma aprendizagem bastante prazerosas.E com a nossa Maravilhosa
programação para a Semana da Criança, cheia de atividades divertidas como: cama elástica, escorrega, piscina de
bolinhas, desfile e festa do pijama, gincana, circuito de brincadeiras no pátio, piquenique,banho de esguicho,
baladinha com fantasia foi possível proporcionar as crianças uma semana bem diferente de bastante significado e
aprendizado.Na sala de artes, realizamos atividades relacionadas aos direitos e deveres das crianças, para que as
crianças se conscientizem que todas elas sem descriminação a raça, sexo, religião tem direitos aos seus direitos
respeitados.
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“Festa da família” O envolvimento e a participação da família no ambiente escolar nos dias atuais é considerado
um componente importante para o desempenho ideal das instituições de ensino, e para a segurança da criança em
sua vida escolar. O ambiente escolar tem sem dúvida, uma função importantíssima, de interação entre as partes.
Com esse objetivo, a creche desenvolveuessa festa, com o objetivo de incluir a família no processo ensino-
aprendizagem, como parceiros e colaboradores, estimulando o crescimento do aluno, resgatando o fortalecimento
da autoestima. Nesse dia a escola foi aberta para a família para uma linda apresentação musical de dança de todos
os agrupamentos da creche.

Realizamos com as crianças uma visita a escola de ensino fundamental Conceição Ribeiro, com o objetivo de
apresentar a rotina e espaços no novo ambiente quer irão frequentar no ano de 2018.

Festa de encerramento: proporcionamos para as crianças que irão para o ensino fundamental, uma cerimônia de
encerramento para que os pais prestigiassem uma linda apresentação feita pelas as acrianças do hino nacional e de
uma dança de uma musica sobre profissões. Fomos homenageadas pelo um pai de aluno pelo o bom desempenho e
dedicação ao seus filhos e demais alunos durante os anos que freqüentaram a creche. Também foi lida uma
mensagem para os pais presentes. Ao final entregamos as fotos de lembranças para as crianças levarem para casa.

REFEITÓRIO

Apresentar previamente o cardápio, conversando sobre a importância dos alimentos, das vitaminas essenciais para
o corpo e da necessidade de se degustar os alimentos, para saber se gosta ou não. Expliquei que não é possível
comer e falar ao mesmo tempo, mostrando a importância da mastigação. Tive como objetivo nesse espaço trabalhar
o respeito, amizade e a sociabilidade, transformando o refeitório num espaço de aprendizagem.
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PARQUE

No parque trabalhei a psicomotricidade, estimulando a organização do esquema corporal, o controle respiratório, a
formação e o domínio do equilíbrio, a orientação no espaço, a conscientização do próprio corpo, o ritmo, a postura
e a lateralidade, proporcionando brincadeiras e jogos diversificados.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 209/322

10/05/2018 às 16:56:03

BRINCADEIRAS LIVRES E DIRIGIDAS

Entre um trabalho manual e outro, não deixamos de lado nossos momentos de brincadeiras direcionadas ou livres.

MOMENTO DA LEITURA

Explorei bastante neste ano, a leitura para desenvolver nas crianças o habito de ouvir, sendo essa a ferramenta
imprescindível para desenvolver a forma de linguagem (trazendo as primeiras noções de vocabulário e formação de
palavras) enriquecendo as experiências dos nossos pequenos.

Sexta em cena:Teatro buscando mostrar o comportamento social e moral, por meio do aprendizado de valores e
pelo bom relacionamento com as pessoas. A criança também aprende a improvisar, desenvolve a socialização,
criatividade, coordenação, memorização, oralidade, leitura pesquisa, criatividade, expressão corporal, a impostação
de voz, vocabulário, habilidades para as artes plásticas (pintura corporal, confecção de figurino e montagem de
cenário), trabalha o emocional, cidadania, religiosidade, ética, sentimentos, interdisciplinaridade, propicia o contato
com obras clássicas, fábulas e reportagens.
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As atividades individuais das crianças realizadas durante o ano, foram visualizadas pelos pais através dos registros
feitos nos cadernos de atividades que foram encaminhados as famílias.

E assim foi o nosso ano, com bastante alegria e troca de aprendizado!!!

Valeu AGIIC....

Profª. Ketlyn Silva - AGIII D

A criança possui a mesma probabilidade de aprendizagem que um adulto, tanto os estímulos exteriores quanto os
interiores provocam a necessidade da aprendizagem, uma criança ao ver um objeto tem a percepção de efetuar
várias perguntas sobre o mesmo, porém o interesse parte das noções adquiridas e das disposições afetivas que
melhoram o equilíbrio cognitivo, a criança em sua aprendizagem. Necessita de cuidados e principalmente,
encontrar no outro a sua segurança, o equilíbrio e desequilíbrio correspondem ao movimento intelectual entre
sujeito/objeto. Assimilações e acomodações organizam o cognitivo, ampliam os esquemas, no plano da ação e
depois no intelectual.

Este relatoria tem a finalidade de expor e explorar cada atividade realizada durante o ano letivo de 2017, analisando
cada etapa e momento da evolução cognitiva e psicológica das crianças do agrupamento três D.

Aqui está descrito os projetos elaborados para este ano e como se deu a evolução de cada um deles, possui a
descrição de semanas educativas e suas finalidades e cada momento festivo que contribuíram para o
desenvolvimento social da crianças em várias oportunidades.

Todas as atividades foram realizadas de acordo com o cronograma do semanário nos espaços adequados, desta
forma aplicamos as atividades tanto nas salas ambientes quanto no espaço exterior da creche, no pátio, no refeitório
e nas salas dos outros agrupamentos.

" Enquanto ensino continuo buscando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.
Pesquiso para constatar, contatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade." Paulo Freire

O projeto “Janela para o mundo” irá possibilitar aos alunos um maior conhecimento sobre o Brasil a partir de suas
regiões em seus aspectos culturais, socioeconômicos, geográficos e ambientais. Sabendo-se que nosso país é
caracterizado por uma grande diversidade cultural e diante de eventos mundiais como festas regionais, sentiu-se a
necessidade de desenvolver ações de vivência, onde se pudesse conhecer ainda mais o país em que se vive.

As experiências proporcionadas aos alunos nesse projeto também será de essencial importância quanto à
manutenção dos valores morais do ser humano, que contribuirão, para resgatar o trabalho grupal, o respeito mútuo
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aos colegas, o respeito às diferenças e diversidades e o desenvolvimento da identidade cultural.

O projeto proporciona como objetivo principal a socialização do saber, fazendo com que a criança pense suas
hipóteses e pré-conceitos, apresentando desafios, situações problemas, questionamentos e diferentes visões e
posicionamentos.

Adaptação

Realizamos com as crianças uma adaptação com muita diversão e socialização entre professoras e crianças dos
outros agrupamentos, interagindo em todos os ambientes da creche.

As crianças se socializaram, conheceram novos colegas e puderam reencontrar colegas antigos da creche, com as
novas professoras demonstraram carinho e prazer ao recebê-las.

Realizamos a festa do pijama para deixar nossa adaptação mais alegre e envolvente, as crianças participaram
ativamente, e no final foi proporcionado a elas um momento de desfile com os pijamas onde cada turma apresentou
os seus modelitos.
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Semana Contra a Dengue

Neste projeto trabalhamos com o tema “Dengue” com as crianças, tratando o tema de uma forma lúdica e atraente.
Ao mesmo tempo esperou-se conscientizar as crianças no combate contra a Dengue para que eles se mobilizassem,
mobilizassem seus pais, vizinhos e outros e sensibilizar os alunos, as famílias e a comunidade para os perigos da
dengue e aimportância de sua prevenção.

As crianças participaram ativamente na construção de nossa maquete enfatizando um ambiente limpo, organizado e
correto sem o mosquito da dengue e do outro lado, um ambiente que contradiz o primeiro.

Neste período trabalhamos com as crianças sobre a evolução do mosquito da dengue, as doenças que ele e seus
amigos transmitem aos seres humanos, atividades que podem realizar em casa para contribui com a extinção do
mosquito em casa e após a concretização dos trabalhos as turmas realizaram uma exposição onde todos puderam
observar e analisar o trabalho de cada turma.

Semana Festa da Partilha
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A festa da partilha foi muito importante em nosso ano letivo, pois proporciono as crianças um momento de
aprendizagem sobre o que é e promoveu uma reflexão simultânea de como podemos e devemos tratar o nosso
próximo pensando e cultivando o amor, a colaboração, a fraternidade, a bondade e como nos colocar no lugar de
cada pessoa pensando sempre no bem estar de todos.

Para comemorar este momento, as crianças participaram de uma culinária com as professoras onde fizemos um
bolo de cenoura coletivo, aprenderam sobre quantidade, tipos de alimentos saudáveis, experiência científica de
como funciona o fermento em pó e após a mistura de todos os ingredientes deve-se untar a forma e colocar o bolo,
em seguida levá-lo ao forno, porém sempre com o auxilio de um adulto, pois criança na cozinha sozinha é proibida.

Finalizado as receitas, as crianças puderam saborear a receita que realizaram e presentearam seus colegas com um
pedaço de bolo partilhando uns com os outros.

Festa do Aniversariante dos Mês

A alegria maior da criança é o dia do seu aniversário, neste desejo, a cada mês é realizado na creche a festa
comunitária dos aniversariantes do mês, neste dia a refeição é diferenciada com alimentos que elas gostam e
decoramos uma linda mesa para prestigiar com os parabéns todos que fazem aniversário no mês, esta comemoração
é realizada nos doze meses do ano letivo.

Semana da Família
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Na semana da família os pais tiveram a oportunidade de participar em um dia escolar de seus filhos e responder sua
própria pergunta:

O que meu filho faz na creche?

Realizamos com eles a rotina todos os dia, os acolhemos com os cantinhos da massinha, do lego e o cantinho da
leitura, fomos para o parque exercitar a coordenação motora grossa de todos, e tiveram o prazem de brincar com
seus filhos, fizemos um delicioso piquenique debaixo da árvore e para finalizar nosso dia, todos se divertiram na
gincana que proporcionamos. A participação de todos foi muito efetiva e os pais brincaram na dança da cadeira,
torta na cara e dança da bexiga.

Semana do Monteiro Lobato

Nesta semana pudemos aprender sobre quem foi “Monteiro Lobato” e suas maravilhosas obras da literatura infantil,
as crianças vieram caracterizadas dos personagens do “Sítio do Pica-pau Amarelo” e realizamos um desfile
fantástico além de participarmos do teatro onde a Emília tomava a pílula e se tornava uma boneca viva.
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Semana da Pipa sem Cerol

Com a semana da pipa sem cerol trabalhamos a importância de soltar pipa em um ambiente aberto e longe dos fios
de alta tenção de energia para evitar acidentes de Choques elétricos e ensinamos para as crianças como montar uma
pipa sem cerol, sendo este produto fatal contra a vida de qualquer pessoa causando acidentes muitos feios.

As crianças participaram ativamente na construção do nosso painel e tiveram um momento descontraído soltando
pipas no campo de futebol ao lado da creche, neste momento cada criança autorizada pelos pais trouxeram suas
pipas e as empinaram alegremente.

SEXTA EM CENA

Nossasexta em cena é um projeto anual de nossa creche, a cada sexta-feira, uma turma realiza apresentações para
todas as turmas da creche onde promovemos a integração de todos, é de suma importância este dia, pois além de
promover a socialização estimula o desenvolvimento da criança por meio da dramatização e danças.
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FESTA DA ROÇA

Para deixar nossa festa da roça mais bonita, construímos alguns milhos para o milharal e alguns fantoches de
espantalhos para o nosso caderno de atividades anual.

Como contribuição para o nosso painel, cada criança levou para casa um menino ou menina para que as famílias os
ajudassem a decorar e trazê-los para a segunda parte da atividade.

As crianças também aprenderam que na roça possui pomares, aves, suínos, eqüinos, hortas e o nome e a
necessidade de cada animal, legume e verduras, frutas ali produzidos e criados.

Olha aí o nosso painel... a festa foi um sucesso.
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JANELA PARA O MUNDO

Para identificar quem somos necessitamos saber de onde viemos, sendo assim, foi realizado com as crianças uma
pesquisa referente ao nome do país em que vivem, algumas souberam responder com muita coesão, neste sentido
realizamos a confecção da bandeira do Brasil estimulando as crianças na assimilação das cores, formas
geométricas, tamanhos e quantidades, expressividade oral no momento da fala e organização das frases, conceitos
de diferenças e igualdades e nesta linha de raciocínio as crianças participaram ativamente de todas atividades.

Sala Ambiente de Linguagem

Na roda da conversa exploramos os momentos dos contos literários, cantigas de roda e trabalhamos a oralidade de
acordo com a curiosidade das crianças estimulando sua participação ativa.

Sala Ambiente de Artes

Confecção da Bandeira do Brasil e estimulação da coordenação motora fina.
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Exploramos a pintura e a construção ao realizar a confecção das casas para os três porquinhos onde aprenderam que
no mundo um tem que ajudar o outro para que todos possam crescer.
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Expressaram suas fantasias e ao mesmo tempo trabalharam a coordenação motora fina nos momentos concentração
no uso da massa de modelar com o objetivo de criarem sua própria arte.

Sala Ambiente de Ciências

As crianças exploraram as partes do corpo humano e realizaram contornos com o uso dos legos onde opinaram e
exporam suas ideias diante da situação problema sobre os moviementos que o corpo realiza.
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Exploramos o mundo em nossa volta e aproveitamos para aprender sobre as árvores frutíferas existente na creche e
paramos para experimentar a fruta amora e a fruta guaraná.

As crianças contribuíram ativamente na participação do plantio das sementes de girassóis onde aprenderam sobre a
evolução da planta a cada dia e tendo a responsabilidade de regá-las e colocá-las pra tomarem sol.
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Sala Ambiente de Matemática

As atividades trabalhadas com referências matemáticas estimularam a coordenação motora fina e grossa da criança
por meio de jogos e brincadeiras e ao mesmo tempo trabalhava o raciocínio lógico-matemático de uma delas.

Realizaram atividades com as formas geométricas e construíram o corpo humanos usando círculos, quadrados,
triângulos e retângulos, posteriormente o painel foi usado na atividade de ciências.

O nosso projeto “São Tantas Emoções” tem por objetivo estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, respeitando a
diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração, favorecer um espaço e momento onde podem
expressar suas emoções.

E nesta expectativa é que a turma do AGIII D deu início às suas mais novas aprendizagens, lhe dar com suas
próprias emoções respeitando as emoções dos nossos próximos, partimos do princípio do que é a emoção, nada
mais e nada menos que sentimentos que possuímos enquanto seres humanos carregados por impulsos que nos
fazem sermos felizes ou tristes entre outros sentimentos.

No início foram apresentadas à turma as emoções e suas fisionomias sendo elas alegre, triste, brava, com medo,
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gritando, chorando e chateado, trabalhamos a partir da fisionomia alegre, perguntado a elas o que é alegria, todas
começaram a gargalhar bem alto como símbolo da fisionomia alegre.

Realizamos as fisionomias uma a uma e o que cada uma delas significa em sua essência, sendo que choramos tanto
de alegria quanto de tristeza, que ficamos bravos quando não conseguimos o que queremos, que gritamos quando
queremos exigir algo, que ficamos chateados quando algo não acontece do jeito que esperamos e assim por diante,
as crianças aprenderam que tudo tem o seu tempo, o seu momento, a sua necessidade de acontecer e que todas as
formas devem serem respeitadas para que todos vivam em harmonia.

Sala Ambiente de Linguagem

Constantemente aplicamos os sentimentos desde a roda da conversa e em todo o decorrer do tempo em nossa
aprendizagem, cantamos cantigas que retratam os sentimentos de alegria, sentimentos de colaboração, sentimento
de tristeza como o atirei o pau no gato e em seguida vem o da alegria onde não se atira o pau no gato, realizamos
contação de histórias que ligadas ao sentimento trouxeram grande contribuição na aquisição da aprendizagem das
crianças como “Adivinhe o tanto que te amo”.

Constantemente na sala de linguagem, trabalhamos com contos, os nomes das crianças na roda da conversa, quem
são os familiares que moram com as crianças, conversamos sobre quais os comportamentos positivos e negativos
dentro do grupo em seu todo, o que precisamos melhorar, cantamos muitas canções que contribuem para a
formação cidadã da criança, valorizamos o que elas já sabem e acrescentamos o que é necessário ao seu
desenvolvimento e ainda desenvolvemos o lado artístico de cada uma delas em sua intimidade.

Outro momento importante foi o construir uma história com objetos de dentro de uma caixa a cada objeta ali tirado,
era uma frase de nossa alegre e engraçada história, as crianças puderam também se apropriar de leitura ilustrativa
demonstrando a alegria de conhecer cada história ali contada.

Brincamos de nos fantasiar de monstrinhos, príncipes e princesas para que pudéssemos nos divertir e sentir a
alegria nos contagiar. Realizamos muitas atividades com o momento dos fantoches para que as crianças se
expressassem os sentimentos que gostariam de mostrar aos colegas.
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Neste momento as crianças se divertiram e puderam aprender o lado bom do momento da fantasia em grupo.

Sala Ambiente de Artes

No momento de construir o que foi aprendido, as crianças realizaram cada uma o contorno dos traços facial com
semblante triste na forma geométrica do círculo usando tinta guache, nesta atividade as crianças superaram seus
limites e exploraram suas imaginações e terminaram completando o rosto feliz.

Para que a turma se entrosasse mais, foi proposta ao grupo uma atividade onde todos deveriam contribuir na
construção dos rostinhos sentimentais da turma fazendo uso de diversos materiais disponibilizados nas mesas, neste
dia, as crianças construíram quatro rostinhos um feliz, um triste, um bravo e o outro gritando.

Sala Ambiente de Matemática

Estimulamos o raciocínio lógico-matemático das crianças realizando uma competição entre os gêneros onde ambos
ao mesmo tempo, deveriam colocar a quantidade de frutas de acordo com o número da placa disponibilizada no
chão, nesta atividade o grupo vencedor sentiria a alegria e o grupo que veio a perder o sentimento da tristeza, isto é
ficariam decepcionado em terem perdido a gincana, todas as crianças participaram e o grupo das meninas foram as
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vencedoras, os meninos entenderam as regras e no final, realizamos um bate papo sobre o lado bom e o lado ruim
de estarmos tristes ou alegres e em que isto influencia em nossas vidas.

Sala Ambiente de Ciências

Na sala de ciências os alunos aprenderam a controlar a respiração e como ela funciona de acordo com o que
estamos sentindo e qual a função específica de cada parte do nosso pulmão, as crianças realizaram uma pintura em
grupo deste órgão tão importante para a nossa sobrevivência.

Aqui estamos inspirando e expirando, nem todos ficaram felizes com os polichinelos.

Aproveitamos para treinar nossas habilidades e equilíbrios emocionais, além de trabalharmos a coordenação motora
grossa de cada criança referente aos músculos e suas articulações com o jogo TWISTER, neste as crianças se
divertiram muito e aprenderam a seguir as regras do jogo sem ficarem tristes quando perdiam a jogada.
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Realizamos momentos de interação com as outras turmas no parque, no tanque de areia, no pátio e em momentos
que trouxeram muita alegria e diversão para todos, pois é muito bom estar perto de quem faz bem para a gente, as
crianças adquiriram muito conhecimento até o presente momento e para o próximo mês, traremos o nosso “amigo
do peito” que trará uma grande alegria às crianças, pois elas poderão levá-lo para casa e contribuir para a criação do
diário deste novo membro da turma.

Adentramos neste período com a realização do término das atividades referente ao projeto “São Tantas Emoções”,
onde as crianças contribuíram ativamente nesta questão, absorvendo e expondo seus pontos de vistas sobre os
sentimentos pessoais, na família e na escola.

Trabalhamos momentos tristes; onde quais seriam os motivos para que elas se sentissem tristes e quais seriam as
atitudes que poderiam ser realizadas para que conseguissem mudar seus sentimentos para a felicidade.

Trabalhamos os momentos felizes; onde cada criança expôs fatos que os deixassem felizes e o que podem fazer
para deixar a família feliz, os amigos felizes e a professora feliz.

Trabalhamos com os momentos de raiva; o que lhes fazem sentir-se com raiva, como esse sentimento os deixa e o
que elas poderiam fazer para modificar tal situação e entender o momento.

Trabalhamos os momentos de ansiedades; algumas crianças disseram que a ansiedade é quando prometem algo a
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elas e tem que ficar esperando, outras informaram que não sabia e o restante que a ansiedade faz comer. Partindo
do que elas já sabem todas as informações estão corretas, pois nosso organismo reage às emoções de acordo com a
circunstância do momento.

De presente ao retorno das férias a professora construiu o boneco amigo do peito, elas ficaram muito empolgadas
ao verem o embrulho e cada uma tentava dizer o que era.

Nesta roda nota-se o nosso amigo, esta proposta tem o objetivo de incentivar as crianças a obterem um melhor
comportamento e colocar na prática as nossas regras e combinados da sala, a criança que atingir este objetivo terá o
privilégio de levá-lo para a casa e brincar com ele. Em roda realizamos uma aproximação da criança e do amigo do
peito onde cada uma demonstrou uma afeição imediata ao boneco que de acordo com o humor delas pode-se alterar
o rostinho do boneco para triste, alegre, feliz ou zangado.

Na roda as crianças realizaram a atividade de construir o que mais gostaram nas férias com a massa de modelar, o
resultado foi lindo e todos expressaram suas realidades por meio desta atividade.

Recebemos uma dentista em nosso espaço de sala. As crianças puderam colocar na prática como escovar seus
dentes corretamente, o que acontece com os dentes se não realizarem o uso do creme dental, do fio dental e do
enxaguante bucal, na sequência, a doutora acompanhou as crianças até os banheiros para que elas escovassem seus
dentes de acordo com as orientações dadas.
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O projeto foi trabalhado dentro das áreas de linguagem, artes, ciências e matemáticas, pois dentro do projeto
realizamos atividades pertinentes às aprendizagens de visão de mundo das crianças, pois preparamos cada uma
delas para uma vivência social concreta de acordo com suas realidades e ao mesmo tempo trabalhando suas
fantasias e desejos.

Sala Ambiente de Linguagem

Trabalhamos durante a semana com atividades referente às expressões faciais e movimentos corporais além da
identificação dos nomes de cada um com a canção: “O ... comeu pão na casa do João”.

Nesta atividade as crianças pulavam de rosto em rosto alegre, realizavam o contorno e corriam de costas nos rostos
tristes até o final da reta. Realizamos atividades de identificação das expressões com o objetivo de resgatar o que
foi trabalhado com atenção à aprendizagem de cada criança, para esta atividade a professora trouxe uma menina
confeccionada em papel onde a cada dobra era possível a mudança de feição da mesma.

Assim também como uma boneca feita com pote de margarina, isopor e palito de churrasco, esta possui a mesma
finalidade, porém o rosto dela vira.
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Dentro do tema trabalhamos com cantigas de roda que expressassem os sentimentos ou que demonstrava
sentimento enquanto ela fosse cantada, as crianças escolheram a música “A Dona Aranha”, nesta atividade foi
realizada a pintura de uma aranha nas mãos das crianças onde em seguida foram para a lousa, sendo assim
enquanto era cantada a música as crianças em suas percepções tinham que realizar os movimentos de acordo com
cada parte, elas se divertiram, aprenderam e ao mesmo tempo trabalharam a coordenação motora e o raciocínio de
cada uma.

Esta atividade foi contagiante, todos quiseram participar e automaticamente expressaram o sentimento da alegria
onde se divertiram muito e ao mesmo tempo atingiram o objetivo da atividade que era o de sentir-se feliz e
demonstrar a todos.

Foi confeccionado pela professora rostinhos tristes e alegres em forma de coração para um o jogo das expressões,
as crianças deveriam se alternar de acordo com o rostinho que a professora ordenasse como: Camille - rostinho
bravo. Após trabalharmos a dramatização das imagens onde as crianças eram sorteadas com um rostinho e
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deveriam realizar a expressão para as outras.

As crianças construíram vários bonecos para representar os sentimentos:

Realizamos a experiência de preparar massa de modelar com receita caseira para que as crianças desenvolvessem
suas criatividades e fantasias e a experiência de sujar a água e construir um filtro para que ela fosse filtrada ficando
limpa e não mais suja estando apta ao reuso, aproveitamos para conversar sobre a importância que ela não acabe, e
economizar a água em uso consciente.
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Em relação à água conversamos sobre a higiene pessoal, pois devemos sempre tomar banho sem o desperdício de
água, escovar os dentes no mínimo três vezes ao dia, cortar as unhas, escovar os cabelos e mantê-los limpos.Para
cada opção de higiene as crianças viravam o rostinho da menina sendo feliz, triste, chorando, brava ou alegre.

Sala Ambiente de Matemática

Realizado a atividade contagiante da alegria, é hora de conflitar os sentimentos de alegria e o de tristeza, foi
realizada a atividade de matemática onde as crianças teriam que colocar a quantidade de círculos de acordo com a
quantidade numérica solicitada.

As crianças ao mesmo tempo em que se divertiram algumas não conseguiram encarar muito bem o erro,
principalmente as crianças mais novas, elas simplesmente não queriam participar mais, havendo a necessidade de
intervenção da professora favorecendo o estímulo das mesmas em compreender que nem tudo podemos acertar ou
ter, que a vida é assim, um dia a gente ganha e em outro, podemos perder.

Realizamos uma gincana onde meninos contra meninas deveriam correr até a caixa de legos, pegar uma quantidade
e levar para o outro lado onde estavam os numerais e organizar a quantidade correta em cada numeral.
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Realizamos atividades do projeto com o uso do jogo de memória das expressões, as crianças deveriam encontrar os
pares trabalhando assim, a memorização, o raciocínio, as regras do jogo e a paciência.

Chegamos em nossa semana do “Idoso”, como atividades realizamos uma roda de conversa sobre quem são os
idosos, como podemos ajudá-los, quem são os idosos dentro da família de cada um, quais são os seus direitos.

Para deixar as atividades mais descontraídas, as crianças vieram caracterizadas de idosos e realizamos um grande
desfile no pátio da creche, realizamos a contagem de docinhos onde a dona “Maria” pessoa fictícia fez, esses
docinhos eram de EVA e levado pela professora para a aula e construímos uma geladeira antiga para a exposição
da semana do idoso em conjunto com as outras turmas.
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Projeto Quem Conta, Reconta... Conta outra Vez

Sendo assim, iniciamos o projeto com a história dos Três porquinhos onde as crianças já possuíam um
conhecimento prévio e realizaram um reconto do mesmo, em atividades práticas realizaram a construção da casa de
tijolo do porquinho Prático, a casa do porquinho Cícero de palito e galhos e a casa de palha está em construção.

Realizamos atividade de dobradura dos três porquinhos e colamos nos cadernos, com o uso de tintas fizemos uma
árvore do lado deles para ficarem na floresta. Trabalhamos os nomes dos porquinhos assimilando às letras dos
nomes das crianças, as crianças conseguiram realizar esta atividade, pois possuem conhecimento visual das letras.

Trabalhamos a localização, pois cada porquinho seguiu uma direção diferente para construírem suas casas, fomos
nos direcionando aos locais da creche saindo de nossa sala, indo para o pátio, seguindo para o banheiro, voltando
para o pátio e nos direcionando para o refeitório entre outros.

Em seguida conversamos sobre o meio ambiente e a função das árvores, realizamos um passeio externo da creche
conhecendo cada pé de árvore, descobrimos que a amoreira estava carregada de frutas então as crianças acabaram
se deliciando comendo amoras do debaixo do pé, em seguida foram verificar o pé de guaraná e as crianças se
assentaram debaixo da árvore para experimentarem a fruta, algumas gostaram outras preferiram a amora.

Para descontrair e aprender realizamos a atividade de matemática com o bingo dos objetos e o bingo das cores, as
crianças estavam bem atentas para não errarem, a cada pergunta relacionada ao objeto elas respondiam
corretamente e se tivessem na cartela as marcavam com os feijões, assim também foi feito com o bingo das cores.
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Realizamos assimilação entre número e quantidade, nesta a professora ditava o número e em seguida mostrava qual
era o número e as crianças deveriam colocar a quantidade de laranjas dentro da árvore.

Curiosidades da Minha Turma

O projeto curiosidades da minha turma tem como finalidade desenvolver através de pesquisas e observações,
responder algumas questões, dúvidas e curiosidades das crianças em relação ao animal escolhido com o objetivo de
aguçar o prazer pela leitura, desenvolver a linguagem oral, a capacidade de ouvir, ampliar o vocabulário e
confrontar a fantasia e realidade.

A princípio realizamos uma pesquisa para saber o que seria mais curioso aprender na opinião das crianças, foram
dadas a elas três dicas de família dos animais, silvestres, aves e anfíbios, dentre os temas a explicação de cada uma
com a opção de animais.

As atividades realizadas com as crianças foram a descoberta de como o sapo evolui por meio de pesquisas em
revistas, vídeo “A evolução do Sapo’, neste vídeo as crianças puderam observar, assimilar e compreender como
acontece a evolução do sapo até que ele se torne um adulto.

Aprenderam quais são os tipos de alimentação do sapo, como eles respira, onde e como vive, imitar o seu coaxado,
imitar o seu pular e ainda relembrar as mais belas canções que possui sobre ele em nosso dia-dia.

Semana da Criança

Para uma grande diversão estamos na semana das crianças, proporcionamos a elas uma semana especial com banho
de esguicho, picolé, baladinha, cinema com pipoca, lanche diferenciado e gincanas onde elas se divertiram muito.
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Semana do Livro

Durante toda a semana realizamos a leitura e interpretação do livro “Menina bonita do laço de fita” e do livro “O
gato xadrez”, as crianças vibraram nas leitura e mantiveram a atenção muito ativa, os contos foram contados por
meio do avental de histórias para que as crianças tivessem um contato maior com os personagens e pudessem
participar das mesmas, houve uma integração entre as três turmas, pois as histórias foram contadas para todos em
grupo.

Efetuamos a construção de um livro gigante com a turma, porém não houve registro fotográfico, pois não houve
tempo hábil para o mesmo. Na finalização das atividades efetuamos no pátio a exposição de todos os trabalhos
realizados por cada turma da creche.

Confraternização Final do AGIII

Temos crianças que darão início em 2018 no primeiro ano do ensino fundamental, para que houvesse um dia
marcante findando a temporada de cada um no ambiente da creche, proporcionamos a elas uma despedida com
muito amor e carinho onde a família de cada um foi convidada para participar deste momento.

As crianças prestigiaram seus familiares realizando uma linda apresentação do nosso Hino Nacional, puderam
expressar seus sentimentos por cada professora por meio de entrevistas e finalizaram o dia com uma bela
apresentação da dança das profissões, com certeza este dia ficará marcado no subconsciente de cada uma delas,
pois pequenos momentos e gestos como estes duram por toda uma vida.

AGRUPAMENTO III E -PROFESSORA LOURDES

“Ser educador é ser um poeta do amor. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro. Educar é semear com
sabedoria e colher com paciência.” Augusto Cury

INTRODUÇÃO

Portfólio é um instrumento que utilizamos no processo de avaliação do nosso trabalho. É uma forma diferente de
registro do desenvolvimento das crianças em um período, permitindo assim, que a professora analise a sua prática a
partir dos dados que o documento apresenta, ou seja, o desenvolvimento de projetos, semanas pedagógicas e
atividades diversificadas.

A tarefa de educar vai muito além de oferecer ferramentas para que as crianças possam desenvolver suas
capacidades no dia a dia. Portanto, temos como pressuposto um trabalho que toma a vivência e os conhecimentos
prévios da criança, como um ponto de partida, e os amplia, com o objetivo de levá-la à construção de novos
conhecimentos, valorizando suas descobertas e respectivas manifestações, incentivando sua forma de se comunicar,

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 235/322

10/05/2018 às 16:56:03

sua criatividade e espontaneidade, num ambiente que propicie experiências prazerosas.

Neste portfólio irei mostrar algumas atividades, que foram desenvolvidas durante o ano letivo, como: brincadeiras
diversificadas (livre e dirigida), pinturas, colagem, histórias, teatros, festas, atividades coletivas, rodas e cantigas.

A turma do Agrupamento III E é composta por 30 crianças, que demonstram gostar de aprender e brincar,
explorando o seu espaço e utilizando diversas maneiras para expressar suas necessidades físicas, seus desejos,
sentimentos, aceitam e demonstram atitudes de afeto com pessoas do seu meio.

Durante o ano de 2017, desenvolvemos o primeiro projeto “ janela para o mundo”, possibilitando às crianças um
maior conhecimento, proporcionando experiências necessárias que contribuíram para resgatar o trabalho em grupo,
o respeito uns aos outros, suas diferenças e a diversidade cultural, proporcionando a socialização, fazendo com que
a criança pense e repense em suas hipóteses, apresentando desafios, situações problemas, questionamentos e
diferentes visões, por meio de rodas de músicas, histórias, adivinhações, culinária, construção de maquetes, jogos e
brinquedos,atividades de recorte e colagens e ilustração de histórias.

Dando continuidade ao nosso trabalho, iniciamos o projeto “ são tantas emoções” valorizando sentimentos e
emoções que as crianças trazem desde o seu nascimento, apresentando por meio de suas relações sociais, no seu
convívio familiar, comunidade e ambiente escolar, estabelecendo e ampliando cada vez mais, aprendendo aos
poucos a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração, favorecendo um espaço adequado onde possam expressar suas emoções, por meio de atividades de
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colagens, desenhos e pinturas, discriminação visual e auditiva, expressão oral, seqüência e seriação, brincadeiras,
jogos diversos e higiene corporal.O Projeto emoções é fundamental na educação infantil, pois através do
reconhecimento das emoções se faz necessária sua compreensão.

É o início do processo de inteligência emocional, que favorece também o aprendizado. Reconhecer as emoções é
importante também por proporcionar o desenvolvimento nas crianças da empatia, que é, em linhas gerais, a
capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro. Quando a criança aprende a nomear e a reconhecer as
emoções, sabe identificá-las não somente em si, mas na sociedade em geral.

Ao longo da sua vida, a criança vai experimentando sentimentos relativos às pessoas de sua referência e situações
diversas do cotidiano que possibilitará benefícios para sua vivência.

Trabalhamos também as semanas educativas, intercaladas aos projetos, incentivando e orientando às crianças a
participar de temas dentro da nossa realidade, proporcionando momentos de prazer, diversão e interação, instigando
as mesmas a terem curiosidade e pesquisando sobre os respectivos temas.

Semana Monteiro Lobato: onde trabalhamos uma das obras da literatura infantil “Sítio do pica pau amarelo”. Cada
agrupamento ficou responsável em confeccionar um personagem, além de histórias contadas, vídeos, desfiles com
fantasia, dramatizações e comidas relacionadas ao episódio.
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Trabalhamos também com a semana da “Família vem a escola” com a finalidade de proporcionar momentos de
integração entre agrupamentos, como também aos familiares de uns com os outros, tivemos momentos divertidos
com gincanas e brincadeiras diversas.

Além das famílias tivemos também a visita de uma equipe de odontologia do centro de saúde do Jardim Vista
Alegre, onde ensinaram às crianças, a forma correta de fazer a escovação, com orientações realizando na prática.
Após feitas as avaliações, fizeram um encaminhamento para aquelas crianças que observaram a necessidade,
orientando as famílias para que comparecessem ao centro de saúde para que fosse feito um tratamento dentário.

]

A semana da” pipa sem cerol”: Foi uma semana muito rica em conhecimentos, onde as crianças trouxeram
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experiências vividas em seu cotidiano familiar e da sociedade, e compartilharam com o grupo, as crianças
confeccionaram pipas, em seguida, foram soltar no campo de futebol ao lado da unidade.

Semana do idoso: nessa semana procuramos aperfeiçoar os valores já construídos, principalmente em relação ao
respeito que devemos ter com as pessoas idosas, tivemos na unidade a visita de um grupo de idosos que interagiram
com as crianças, organizamos um dia para que as crianças viessem fantasiadas de idosos, promovendo um desfile.

Semana do “Livro infantil” trabalhamos com histórias e materiais diversos, contamos história simultânea,
dramatizações e encenações.

Na “Semana da criança”:Proporcionamos uma semana especial para as crianças, com brincadeiras, brinquedos
infláveis, festa do pijama, piquenique, banho de esguicho e sorvete, desfile de fantasias, gincanas e muita diversão.
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Desenvolvemos também o projeto” quem conta reconta... faz de conta”, onde procuramos desenvolver e ampliar o
imaginário das crianças, abrindo novos horizontes e aumentando seu conhecimento em relação ao mundo,
desenvolvendo a capacidade de expressão corporal, criatividade e socialização, estimulando as crianças a
participarem de atividades e incentivar o gosto em ouvir, contar e recontar histórias, por meio de diversos gêneros
literários, despertando a fantasia, curiosidade, ampliando seu vocabulário e sua linguagem oral.

Na Educação Infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir de forma ativa, conhecimento de
tudo que a cerca, principalmente do ambiente onde vive, a fim de desenvolver habilidades que lhe permitam
organizar mentalmente as informações recebidas. É uma fase de interação e troca de idéias que socializam os
saberes, tornando a aprendizagem significativa.

Assim sendo, desenvolver um projeto contínuo sobre a “Dengue”, é uma prática social real que, além de
conscientizar acerca do problema, amplia o conhecimento de mundo desenvolvendo habilidades e capacidades de
ordens: física, cognitiva, afetiva, estética, ética e de relações interpessoais.

Tendo em vista a epidemia de Dengue em nossa cidade, trabalhamos para conhecer os cuidados que se deve ter
para evitar o crescimento de focos do mosquito, auxiliando para melhoria da sociedade e conscientização de todos,
sobre a importância de prevenir e de como combater o mosquito.Estimulamos as crianças e suas famílias, a uma
campanha de conscientização, aprendendo sobre a transmissão da Dengue, como prevenir e combater o foco,
integrando conceitos e ações que visam uma construção de hábitos adequados como também, conhecer as formas
de contágio, prevenção e tratamento, conscientizar a população sobre a contribuição de cada um na prevenção,
contribuir para a preservação da saúde e incentivar atitudes de prevenção ao mosquito da dengue e também
prevenir a proliferação, como consequência a doença, desenvolver cidadania, aprender a selecionar o
armazenamento do lixo: material reciclável e lixo orgânico.

O projeto será trabalhado por meio de rodas de conversa, visualização de imagens, teatro com fantoches, histórias,
construção de cartazes e placas de combate ao mosquito, pinturas, colagens e vídeos.
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Trabalhamos também os “Aniversariantes do mês e a “Sexta em cena”, que é um projeto contínuo da unidade,
incentivando as crianças a se socializarem e desenvolver sua auto- estima, participando diretamente dos momentos
que são realizados semanalmente e mensalmente.

Entre um projeto e outro, semanas educativas, tivemos momentos de interação com famílias e comunidade em
eventos promovidos afim de trazer estímulos na relação escola/família.

FESTA DE ENCERRAMENTO

Além de trabalhar todas as atividades de forma lúdica, a unidade conta com diversos espaços para brincadeiras livre
e dirigida onde as crianças puderam usufruir os momentos de alegria e prazer com o grupo e com interação entre
agrupamentos. Durante o ano, as crianças puderam ter um desenvolvimento significativo a sua faixa etária.
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Ao término desse ano letivo, ficou a certeza da importância de interação com os alunos, profissionais e família,
sendo extremamente enriquecedora.

Segundo Freire (1996, p39) “Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o
da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente sobre a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar para próxima prática.”

Essa experiência proporcionada aos envolvidos amplia o significado da constituição de um profissional da área da
educação, o aluno em desenvolvimento e complementa a instituição como um todo.

Professora:Daniela Fabiana de Souza Teixeira - AG III F

A primeira infância é uma fase muito importante e deve ser tratada como tal, pois é a base para o desenvolvimento
do indivíduo como um todo. A curiosidade é nata nas crianças, o que faz com que elas constantemente busquem
respostas. À medida que elas desenvolvem as competências linguísticas, elas começam a se expressar de outras
formas; nesse momento, as competências físicas, emocionais e sociais se integram, propiciando o desenvolvimento
cognitivo.

O objetivo da Educação Infantil é propiciar a criança um ambiente rico para o desenvolvimento físico, psicológico,
intelectual e social. Sendo assim o meu objetivo neste semestre foi estimular a criatividade das crianças, promover
o desenvolvimento de forma integral e propiciar momentos e recursos para a sua construção.

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou a sua construção.Quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.

Paulo Freire

INTRODUÇÃO

O agrupamento III F é composto por uma professora e trinta alunos (sendo 10 meninas e 20 meninos na faixa etária
de 3 a 5 anos)São crianças que já frequentaram esta instituição antes, ou seja, poucas crianças iniciaram pela
primeira vez na escola, geralmente moram nas proximidades da escola.Ao longo deste semestre letivo procurei a
melhor forma de elaborar, propor e realizar diversas atividades que pudessem atrair a concentração das crianças
para que elas pudessem aprender e desenvolver de acordo com o seu ritmo, com múltiplas linguagens sendo
linguagem corporal, musical, oral e visual. Na roda de conversa elaboramos em conjunto os combinados para o
grupo, de modo que, todos possam cumpri-los, para que cada um seja respeitado. É um momento fundamental para
o enriquecimento do vocabulário dos alunos, dando oportunidade para as crianças decidirem o que desejam, com
isso surgiram assuntos diversos para trocas de ideias e opiniões. Segue abaixo uma descrição dos projetos que
trabalhamos :

1 –PROJETO “Janela para o mundo”
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Iniciamos o primeiro trimestre com o projeto “Janela para o mundo” possibilitar os alunos a interação com o
mundo e suas dimensões de forma lúdica e prazerosa.

Artes- Realizamos um passeio nos arredores da creche, onde as crianças observaram ao ar livre, espaços da creche,
despertando a curiosidade para enxergar o mundo e as coisas que nele existe. Fizemos atividades com pinturas,
desenhos livre, confecção do crachá com nome, dobraduras, recorte, colagens e elaboramos cartazes.

Matemática -Na roda de conversa iniciamos com a contagem de alunos presentes na sala, utilizamos painéis,
calendário da sala, climas das estações e aniversariantes do mês. Fizemos atividades no caderno, qual é sua idade
com palitos, o seu tamanho com barbante, minha família e tamanho do meu pé. Trabalhamos com as formas
geométricas jogos de construção, quebra –cabeça e lego.

Ciências -Realizamos atividade com massinha de modelar e fizemos a experiência do ovo que flutua na água com
sal e do ovo que afunda na água.

Linguagem -Trabalhamos com os crachás embaralhado no meio da roda com as músicas boa tarde amiguinho ou
se eu fosse um peixinho, quando o nome da criança é falando ela levanta e pega o seu crachá, fizemos a contagem
dos crachás restantes, pois são dos alunos ausentes. Confeccionamos uma caixa musical, dramatização,
brincadeiras dirigidas e contamos várias histórias.

Sala de Artes

Confeccionamos um cartaz coletivo após um passeio pelo ambiente da creche, onde as crianças desenharam com
tinta guache aquilo que chamou sua atenção.

Realizamos no caderno uma atividade de desenho livre, dando acesso para desenvolver e explorar a criatividade
houve representação do mundo.

Realizamos uma atividade de pintura coletiva, distribuindo uma folha A 3 para cada grupo de 3 crianças. Entregue
tinta guache com várias cores e pincéis e expliquei que seria uma criação coletiva, onde cada um colocaria um
pouquinho de sua arte na folha. Trabalhamos coordenação motora, cores, criatividades e descobertas de uma forma

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 243/322

10/05/2018 às 16:56:03

lúdica e divertida.

Sala de Linguagem

Realizamos cantinho da leitura livre, tendo o objetivo de incentivar a criança a descobertas da leitura, tendo o
momento para interagir com novos livros, experimentando novos conhecimentos de uma forma lúdica com cores e
ilustrações.

Realizamos em roda a brincadeira de mímica com categoria animais, onde a criança se apresenta ao grupo, cada
rodada que a criança for acertado é substituída para continuar a brincadeira. É uma maneira divertida, é uma forma
de recriar, interpretar e relacionar –se com o outro.

Sala de Matemática

Realizamos uma atividade no caderno, onde foi distribuído uma mãozinha para cada criança. Trabalhamos a sua
idade, cada criança colou a mãozinha e os dedos correspondente a sua idade. Trabalhamos a atenção, oralidade,
quantidade e coordenação motora.
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Realizamos uma atividade no caderno, com a forma geométrica; círculo. As crianças pintaram dentro do círculo
com a cor azul. Trabalhamos coordenação motora, noção de espaço e concentração.

Realizamos uma atividade na mesa com as formas geométricas, onde os alunos receberam várias formas.
Trabalhamos por meio de montagem noções matemáticas presente no cotidiano. Descobrindo as cores, figuras com
formas geométricas, raciocínio e a atenção.

PROJETO “São tantas emoções”

O objetivo do projeto é contribuir para o desenvolvimento emocional das crianças possibilitando o reconhecimento
de diversos sentimentos. O papel das emoções nas aprendizagens é fazer as crianças se tornarem aptos a lidar com
as frustações, que aprendem a negociar com os outros, a reconhecer as suas emoções.

Artes –Atividades realizadas foram: Desenho livre, desenho dirigido pinturas com guache, colagem, pesquisar e
recortar revistas, confecção de maquete, dobraduras, elaboramos cartazes e atividade com massa de modelar.

Matemática-Realizamos atividades no caderno, utilizando as formas geométricas com as expressões, Realizamos
quebra –cabeça e jogo da memória com as expressões.

Linguagem –Realizamos brincadeiras divertidas, contação de histórias com livros, fantoches, dramatização com
fantasias, música e leitura livre. Desenvolvemos na sala a brincadeira do abraço, onde brincamos de abraçar o
amigo. Foi uma oportunidade de desenvolver diferentes sentimentos, interação e socialização.

Sala de Artes -Iniciamos o projeto através de uma conversa informal na roda das crianças, explicando sobre os
nossos sentimentos. Usando ilustrações pedi para as crianças nomearem as expressões. Depois cada criança pegou
o seu caderno para realizar uma atividade individual de como elas estavam se sentido hoje.
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Sala de Matemática

Trabalhamos o jogo da memória das emoções. Através do jogo da memória foi trabalhado as cores, formas,
variedades de expressões, concentração, autonomia, memorização, raciocínio lógico, comunicação, interação com
os outros e respeito mútuo entre as crianças.

Sala de Ciências

Realizamos com as crianças experiência de confeccionar massinha caseira, em roda foi mostrado todos os
ingredientes, e as crianças foram colocando os ingredientes dentro da bacia. Todos manusearam a massinha.
Explorando as inúmeras possibilidades de manipulação da massinha, descobrindo novas formas, combinações,
texturas e movimentos, permitindo a construção do seu conhecimento.

Sala de Linguagem

Iniciamos na sala de linguagem com cantinhos da leitura livre com diversos livros infantis. Desenvolvendo o
cuidado com o livro e valorizando. Estabelecendo situações comunicativas com o grupo, manifestando prazer ao
explorar o livro. Desenvolvendo as expressões faciais, ao manipular o livro, folheando as páginas e fazendo
referências as imagens. Ampliando o repertório de palavras e histórias conhecidas.
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Sala de Matemática

Iniciamos a nossa roda com os crachás, contagem de alunos presente na sala e os combinados. Rotina que é feito
diariamente no início da aula. Trabalhamos com a brincadeira de pega –peça, o objetivo é conseguir pegar a peça
de acordo com o comando, por exemplo eles colocam mão na cabeça, mão na barriga, mão no joelho e finalmente
quando digo peça eles pegam a peça. Essa brincadeira auxilia muito o desenvolvimento da atenção e as suas
expressões.

Sala de Linguagem

Iniciamos uma brincadeira do abraço com as crianças ao som de música, quando eu parar a música e disser:
“Abraço de dois”, todos começam a se abraçar de dois, quando eu disser: “Abraço de três”, o grupo começa a se
abraçar de três. O abraço é um sinal de amizade, após a brincadeira fizemos uma roda e cada criança falou sobre o
sentimento de abraçar o seu amigo.

Sala de Artes

Iniciamos a nossa aula com a história da galinha ruiva, usando fantoche, onde conversamos sobre o que galinha
ruiva sentiu de não receber ajuda dos seus amigos. Depois as crianças fizeram uma atividade no caderno, registrado
a história da Galinha Ruiva carimbando com as mãozinha com tinta guache para formar a galinha e os pintinhos.
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Sala de Matemática

Trabalhamos com boliches das expressões, com objetivo de representar as características existentes nas expressões
faciais, as quais são compostas por movimentos de sobrancelhas, bocas e olhos. Iniciamos nossa atividade sentado
em círculo, onde foram apresentados para as crianças boliches da expressões, solicitei aos alunos que falassem de
cada expressão. Utilizamos a área de fora da creche para jogar boliche, dando várias oportunidades para jogar e
vencer as dificuldades encontradas na brincadeira.

Sala de Linguagem

Iniciamos com um bate papo informal sobre o abraço, que dando abraço nas pessoas que gostamos muito, que é um
gesto de amor e carinho. Foi confeccionado um cartaz com os nomes da criança com um pergunta em quem você
daria esse abraço? Cada criança foi escolhendo um amigo e dando esse abraço carinhoso.

Sala de artes

Realizarmos no caderno de atividades recortes de revistas, colagem e desenho livre.
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Sala de Matemática

Realizamos em sala de aula atividades de bexiga com trigo com as expressões faciais e quebra - cabeça das
expressões. As crianças brincaram e se divertiram com as bexigas. As crianças usaram sua criatividade e
imaginação.

Sala de Artes-

Caixa do Sentimento em roda e sentado, cada criança colocava a mão de dentro da caixa do sentimento, conforme
ela pegava um bola com expressão ela falava sobre aquele sentimento, por exemplo rosto feliz, a criança falava o
que deixava ela feliz e assim por diante. Todas as crianças participaram deste momento.
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PROJETO “Quem conta, reconta.... faz de conta”

Objetivo do projeto incentivar a leitura como um hábito e um ato prazeroso, além de aproximar a criança de
diversos gêneros textuais. Despertar a imaginação ampliando o vocabulário.

Linguagem – Realizamos música para iniciar a história, utilizamos recursos com fantoches, avental de história,
fantoche, livros, leitura ao ar livre, dramatização, teatro e fantasia.

Matemática –Trabalhamos formas geométricas e cores no caderno de atividade de diversos gêneros textuais:
Pinóquio, Os três porquinhos, Cachinhos Dourados, Chapeuzinho vermelho, carimbos com rolo de papel higiênico
das formas geométricas e colagem.

Artes –Trabalhamos com atividades de recorte e colagem, atividades de rasgar e amassar.Fizemos pesquisa em
revistas, pinturas com guache, giz de cera e lápis de cor, desenho livre, desenho dirigido e confecção de cartaz

Ciências - Trabalhamos com massinha de modelar e fizemos experiência do balão com bicarbonato.

Sala de Linguagem

Fizemos uma roda com as crianças sentada ao ar livre para leitura, conforme a criança terminava de ler, ela trocava
com seu colega.

Utilizamos o ambiente externo da creche para realizamos uma contação de história do Pinóquio. Em roda ao ar
livre foi ilustrado a história para as crianças.
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Iniciamos na sala de Linguagem a história dos três porquinhos com fantoches. Realizei contando e depois foram
escolhidas algumas crianças para recontar a história. Eles reproduziram de forma espontânea.

Realizamos um atividade de história com avental, onde a professora ficou no centro da roda e ilustrou a história
Cachinhos Dourados e Os Três Ursos. Depois perguntei para algumas crianças quem queria recontar a história.
Foram escolhidas algumas crianças, elas reproduziram de forma espontânea e divertida.

Em roda com as crianças sentadas, fizemos a dramatização da história chapeuzinho vermelho, usamos a fantasias
da sala de linguagem, onde eles exploraram roupas e acessórios para compor o seu figurino. Criando suas falas,
sendo espontâneo e usando a imaginação.

Sala de Artes

Confeccionamos um cartaz coletivo das casas dos três porquinhos, onde as crianças foram dividas por grupo para
realizar a atividade. Usando variedades de matérias para a colagem, estimulando a produção artística.
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Trabalhamos no caderno de atividades desenhos dirigidos das histórias que foram contadas pela professora.
Desenhos realizados pelas crianças foram Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Branca de Neve e os sete anões,
Menina Bonita do Laço de fita, Os três porquinhos, Cachinhos dourados e os três ursos e João e o pé de feijão.

Sala de Matemática

Trabalhamos no caderno de atividades as formas geométricas, das histórias contadas pela professora, onde as
crianças montaram os personagens, colaram e desenharam a cena da história. Tendo objetivo de fazer com que a
criança conheça as cores, as formas geométricas e usem sua criatividade de forma lúdica. Realizamos atividades os
três porquinhos, Cachinhos Dourados e Chapeuzinho vermelho.

Sala de Ciências

Realizamos uma experiência: O enchimento de balão com bicarbonato e vinagre.
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PROJETO “Curiosidades da minha turma” Jogos e Brincadeiras

O projeto visa trabalhar de uma forma lúdica e de vivência, estimulando o raciocínio lógico, criatividade,
auxiliando as crianças no processo do conhecimento. Proporcionar as crianças as oportunidades de ampliar seus
conhecimentos através de atividades lúdicas interativas e de vivência.

O projeto foi elaborado a partir de observação realizada pela professora da turma, onde as crianças despertam o
interesse e curiosidade, o mesmo será trabalhado através de estratégias lúdicas e prazerosa, fazendo com que os
alunos sejam protagonistas da construção deste projeto

Linguagem –Realizamos brincadeiras, tais como, bate panela, ciranda cirandinha, passa- passa cavaleiro, vivo-
morto, estátua e ovo choco. Proporcionado as crianças oportunidade de ampliar seus conhecimentos dado através
de brincadeiras lúdicas e de vivência.

Matemática- Realizamos brincadeiras de psicomotricidade, jogos que estimulam raciocínio lógicos, quebra-
cabeça, lego, jogo da velha e jogos de sequência lógica.

Artes –Realizamos confecções de brinquedos, peteca e cai não cai com materiais recicláveis.

Sala de Artes -Iniciamos o projeto da turma com jogos e brincadeiras, começamos a confeccionar o brinquedo de
sucata cai não cai. As crianças exploraram várias cores e pintaram o palito de churrasco com tinta guache.

Confeccionamos um brinquedo de peão feito com CD. As crianças desenharam no CD com cola colorida.

Realizamos confecção de um brinquedo de sucata com folha de revista e folha sulfite. As crianças pintaram a folha
sulfite com giz de cera e amassaram a folha revista.
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Realizamos uma confecção de brinquedo do jogo da velha com papelão. As crianças pintaram o papelão com tinta
guache e pincel de rolo.

Sala de Matemática

Realizamos brincadeiras com jogo de dominó. Onde a professora separou as crianças por grupo de quatro alunos.
Explicando e auxiliando sobre as regras e o procedimento da brincadeira. Trabalhamos a atenção, a associação de
numerais, cores e formas.

Realizamos uma brincadeira com tapete de psicomotricidade ,onde a professora pediu para as crianças se sentarem
uma do lado da outra. Uma maneira super divertida onde trabalhamos a lateralidade e coordenação motora ampla
.As crianças adoraram!
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Realizamos uma brincadeira com jogo da velha. A professora separou as crianças por dupla, e orientou os alunos
aos procedimentos da brincadeira. Trabalhamos raciocínio lógico, matemático e estratégico.

Sala de Linguagem

Realizamos a brincadeira de peteca em um local aberto que possibilitou a brincadeira com as petecas. Em seguida a
professora orientou as crianças para segurar a peteca nas mãos e jogá-la para cima e segurá-la com o palmo da mão,
depois iniciou a brincadeira em duplas, um jogando para o outro, utilizando somente o palmo da mão.

Sala de Ciências

Realizamos com as crianças atividade com massa de modelar, proporcionado momentos para crianças usarem a sua
criatividade, desenvolvendo a coordenação motora, oralidade, descobrindo novas formas, novas texturas, sensações
e movimentos e também a socialização entre eles.

Realizamos a brincadeira batata quente, as crianças sentadas em círculo. A professora entregou uma bola para uma
criança e explicou que quando começasse a brincadeira tem que passar a bola de mão em mão mais rápido ou
devagar conforme a fala. A criança que estivesse com bola na mão, sai da roda. Trabalhamos concentração,
coordenação, movimentos ao ritmo da fala.
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Fizemos um ioiô de papel de revista e presa a um elástico na aula de arte, em seguida fomos para sala de
Linguagem onde as crianças tiveram oportunidade de brincar com seu ioiô. As crianças adoraram a brincadeira.

Realizamos uma brincadeira de telefone sem fio. As crianças formaram um círculo e a professora escolheu uma
criança para falar uma palavra no ouvido do coleguinha. Dando continuação até chegar na última criança, e no final
a criança fala em voz alta o que ela entendeu. Uma brincadeira coletiva que desenvolve a audição, a concentração,
a oralidade e a memória. Ea brincadeira da serpente em local aberto da creche para possibilitar os movimentos das
crianças. Iniciamos a brincadeira através da música ‘Essa é a história da serpente que desceu do morro para
procurar um pecadinho do seu rabo, ei você faz parte do meu rabão? ...’Após a música, a professora escolheu uma
criança que deveria passar por baixo das suas pernas para fazer a fila e assim sucessivamente, até que todas as
crianças participassem da brincadeira. Desenvolvemos com as crianças um trabalho coletivo e a flexbilidade do
corpo .

SEMANA DO IDOSO

Abordamos a Semana do Idoso com as crianças, e explicamos que envelhecer faz parte da educação de todas as
pessoas, que temos que respeitar e cuidar com carinho dos idosos. Ilustramos imagem do que gostam? o que
fazem? O que gostam de usar? As professoras receberam as crianças a caráter de vovó, as crianças vieram vestida
de avó e avô, fizemos desfile. Confeccionamos um cartaz, pesquisamos imagem de avó e avô na revista.
Confeccionamos um micro-ondas de caixa de papelão e fizemos a cozinha da vovó juntos com agrupamentos.
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SEMANA DA CRIANÇA

Durante a SEMANA DA CRIANÇA, preparamos atividades divertidas e envolventes para comemorar com alegria
a Semana da Criança! Recebemos a crianças de pijama, tivemos desfile por turma. Fizemos brincadeiras
diversificadas, tiro ao alvo, dança da bexiga, torta na cara, dança do bambolê. Os agrupamento foram acolhidos no
pátio onde estavam os brinquedos, pula –pula, cama elástica, piscina de bolinha. Tivemos banho de esguicho com
picolé e finalizamos a Semana da Criança, com dia da fantasia, teatro, baladinha e muita diversão.

INTEGRAÇÃO

Esse projeto teve como objetivo explicar para as crianças que vão para o 1 º ano fundamental as mudanças que
estão ocorrendo e o quanto já aprenderam durante todo o tempo que permaneceram na creche, permitido que elas
tenham consciência da sua capacidade e o quanto já são autônomos. Mostrar que além de terem aprendido muitas
coisas agem com muita propriedade e confiança nos diferentes momentos da rotina da creche, pois já conhecem
muito bem como ela funciona. Os alunos fizeram uma visita a escola de Ensino Fundamental E.E Professora
Conceição Ribeiro, com objetivo de conhecer todo espaço educacional onde alguns deles irão estudar no próximo
ano. Fomos recepcionado por uma professora da escola que apresentou :o pátio, refeitório, salas de aulas,
biblioteca. Neste dia não conhecemos a sala de informática pois os alunos estavam fazendo prova no dia. A
professora da biblioteca recebeu os alunos, eles sentaram no ambiente de leitura com almofadas ela contou uma
história para eles.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 257/322

10/05/2018 às 16:56:03

FESTA DA FAMÍLIA

A Escola CEI PIERRE WEIL realizou a festa da família com o objetivo de resgatar a participação e presença dos
pais na escola. Trabalhamos com finalidade de despertar nas crianças o respeito, amor, cuidado, cooperação pela
família. Durante o projeto, as crianças receberam uma atividade para levaram para casa, onde eles iriam desenhar a
sua família. Fizemos um painel com as atividades da crianças que foram exposta no ambiente da creche. A festa da
família foi um dia cheios de diversão, alegrias, integração e socialização entre os funcionários, as crianças e seus
familiares. Tivemos barracas de doces, algodão doce, pastéis, cachorro quente, refrigerante, churrascos, picolés e
brinquedos. As crianças apresentaram uma música com coreografia para sua família.

ENCERRAMENTO

O encerramento do ano letivo foi um momento muito especial. As crianças apresentaram uma música com
coreografia com tema de profissões. Foram momentos com participação de centenas de famílias, pudemos
experimentar a interação, alegria e muita emoção. As crianças estavam radiantes e animadas e mostraram em todos
os momentos desenvoltura, maturidade e crescimento. As apresentações emocionaram especialmente os pais, que
constataram o desenvolvimento dos seus filhos no decorrer do projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel da educação escolar é formar pessoas críticas e criativas, que inventem, descubram, e se tornem capazes de
construir o conhecimento. A criança aprende através da atividade lúdica ao encontrar na própria vida, nas pessoas
reais, a complementação para as suas necessidades. Conclui-se que o aspecto lúdico voltado para as crianças
facilita a aprendizagem e o desenvolvimento integral nos aspectos físico, social, cultural, afetivo e cognitivo.
Enfim, desenvolve o indivíduo como um todo, sendo assim, a educação infantil deve considerar o lúdico como
parceiro e utilizá-lo amplamente para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança.

Educar é...
contar histórias.
Contar histórias é
transformar a vida na
brincadeira mais séria da sociedade.
Augusto Cury

2.2.4 - Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou em outros
espaços.

O TDC realizado na CEI Pierre Weil e a nossa ação diária deve ser consoante com o que colocamos como objetivo
para nossa instituição, sem perder de vista a adequação da experiência a cada faixa etária.

Foi com esse objetivo que os encontros de 2017 foramestruturados, para que as reflexões sobre os diversos fatores
do dia a dia fossem intencionalmente determinante na vivência de experiências de aprendizagem, em situações
estruturadas e em atividades livres.

Ao refletir sobre essas questões, consideramos também a qualidade da prática pedagógica, onde não cabe qualquer
ação escolhida aleatoriamente, visto termos uma intencionalidade que define os caminhos a serem tomados, os
objetivosa serem perseguidos e, acima de tudo, as pistas que as crianças nos dão, dirigindo a nossa atenção para os
seus interesses. Tais interesses servem para que busquemos alternativas que expandirão o conhecimento delas,
ampliando o seu escopo de ação no mundo.

O educador elabora o planejamento. Ele organiza, sistematiza, prevê e toma decisões sobre como desenvolver o
planejado. Ele planeja as várias possibilidades de trabalho, de acordo com o tipo de rotina desenvolvida junto às
crianças. Além disso, ele intervém à medida que interage com as crianças. Ao planejar, ele reflete sobre o seu modo
de fazer, avalia o que fez e o que as crianças realizaram, antes de decidir o que fará em seguida, nos vários
momentos do dia, em um processo de idas e vindas, e constante observação e reflexão sobre a pertinência e a
eficácia daquilo que planejou. Desta forma, ele oportuniza o aprendizado das crianças, na mesma medida em que
aprimora a sua prática pedagógica.

E é nessa perspectiva que os encontros de TDC foram realizados e para a eficácia das reflexões a Orientadora
Pedagógica sugeriu encontros diversificados, como:

- Dinâmica de grupo “vestindo a camisa”. Essa dinâmica possibilitou ao grupo de professores uma ação coletiva e
reflexiva sobre a importância do grupo, como um todo para o bom funcionamento da prática pedagógica;

- Reflexões do Plano de trabalho associada as tirinhas de Calvin. Esse tipo de estratégia levou os professores a
refletirem sobre a prática pedagógica e o plano de trabalho, suas intencionalidades, desafios, criação, experiências e
potencialidades.
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- Reflexão do Texto de Ruben Alves “Milho de Pipoca – Pipoca ou Piruá?” O qual nos fez refletir sobre a nossa
prática e sobre a importância de aproveitarmos as oportunidades de transformação que a vida nos oferece, da força
que temos dentro de nós para lidarmos com todos os processos de mudança e o quanto se faz necessário
adaptarmos a novos meios;

- Orientação, organização e desenvolvimento da escrita dos relatórios trimestrais, relatórios individuais das crianças
e planos de ensino;

- Avaliação, organização e definição das reuniões de pais;

- Planejamento e organização das Semanas Educativas;

- Ações de reflexão dos encerramentos dos projetos realizados durante o trimestre e, também, a organização das
exposições dos mesmos como forma de sistematizar todo trabalho desenvolvido;

Os TDC´s também foram norteados por palestras como possibilidade de provocar reflexão sobre temas que
condizem com a nossa realidade. Nesse ano contemplamos duas palestras: 1) palestra intitulada: Fonoaudiologia na
Educação Infantil, proferida pela Fonoaudióloga Mayara que trouxe informações sobre a transição da alimentação
das crianças do berçário e como devemos fazer um encaminhamento de uma criança ao profissional dessa área; 2)
palestra intitulada: Educação Especial, proferida pela pedagoga Patrícia que nos trouxe a refletir, observar e
reconhecer a importância da educação especial na creche e seus benefícios para a prática diária.

Temos então, as reuniões e/ou encontros pedagógicos como espaços de estudo e reflexão e também de transmissão
de recados ou demandas administrativas.

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

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

Segundo o programado em nosso Calendário Escolar foramrealizados durante o ano de 2017, quatro encontros com
as famílias /comunidades para tomadas de decisões sobre o andamento do trabalho pedagógico da unidade escolar.

De acordo com a Lei 6662/1991, o Conselho de Escola tem como objetivos:

I - Ser à base de democratização da gestão do sistema municipal de ensino, com a participação ativa do munícipe,
como sujeito do processo educacional;

II - Propiciar a mais ampla participação da comunidade no processo educacional da unidade, reconhecendo o seu
direito e o seu dever quanto a isso;

III - Garantir a democracia plena na gestão financeira da unidade, naquilo em que ela tem autonomia em relação à
receita e as despesas;

IV - Contribuir para a qualidade do ensino ministrado na unidade;

V - Integrar todos os segmentos da unidade na discussão pedagógica e metodológica;

VI - Integrar a escola nos contexto social, econômico, cultural em sua área de abrangência;

VII - Levar a Unidade Escolar a interagir em todos os acontecimentos de relevância que ocorreram ou que venham
a ocorrer em sua área de abrangência;
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VIII - Ser uma das instâncias da construção e do exercício da cidadania.

Diante dessa realidade em termos uma Gestão Democrática Participativa contamos efetivamente com a
participação desse colegiado para a melhoria na qualidade do atendimento às nossas crianças.

Citaremos abaixo algumas ações realizadas com a participação do nosso Conselho Escolar, no ano de 2017.

Realizamos algumas ações com a participação das famílias.

- Reunião do Conselho Escolar: As reuniões que tivemos com o conselho escolar foramde suma importância para o
bom andamento da escola. Os pais se comprometeram serem atuantes dando suas contribuições para que o projeto
pedagógico aconteça em todas as suas dimensões. Eles tiveram acesso a prestação de contas da Unidade durante
todo trimestre, com o objetivo de apreciar as contas pagas com os recurso a enviados pela SME.

- Foi realizada no mês de maio, um dia de interação entre família e escola.

Aproveitamos o mês de maio para compartilhar com a família um dia na rotina do CEI Pierre Weil. Foi uma festa
só! Os familiares participaram de um dia com seu filho na rotina da Creche, além de contemplarem uma belíssima
apresentação do AG III que cantou e encantou todos os presentes.

Essa ação foi ótima e super produtiva. A emoção da família e das crianças ao vivenciar o dia a dia aqui na unidade
foi mais que satisfatória.

- Durante o ano tivemos duas grandiosas festas!! Nossa I Festa da Roça onde nossas crianças e suas famílias
puderem desfrutar do gostinho da roça, conhecendo as comidas típicas, danças e com muita diversão e a nossa VI
Festa da Família que encantou e envolveu a todos os presentes com o tema “Família um elo de amor”, desfrutando
das lindíssimas apresentações das nossas crianças encerramos o ano com o coração repleto de alegria e gratidão.

3 - Compromissos da Unidade Educacional.

3.1 - Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional

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

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considerando as especificidades

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas
que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios educacionais:

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferençasindividuais, 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 desenvolvimentodas 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 maisdiversificadas práticas sociais,
sem discriminação de espécie alguma;
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimentode sua identidade.
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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

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 o aluno que chega às nossas escolas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da
importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o
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 entre infinitas possibilidades oferecidas. É um
gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer momento.

3.2 - Plano de ação da Unidade Educacional. (Completar o Quadro com os seguintes dados:
problemas identificados, prioridades estabelecidas, metas definidas, ações, responsáveis,
indicadores e cronograma).

Dimensão Indicador Problemas Ações Responsáveis Prazo

2.Multiplicidade de
experiências e
linguagens.

2.1 Crianças construindo
sua autonomia.

2.1.2 As
professoras
incentivam as
crianças a escolher
as brincadeiras,
brinquedos e
materiais?

Cantinhos; rodizios de
brinquedo entre
agrupamento. Confecção
de brinquedos.

Professoras e
monitoras

30 dias
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2.1.3 As
professoras, na
organização das
atividades e do
tempo, oferecem
simultaneamente
um conjunto de
atividades
diferentes que
podem ser
escolhidas pela
criança de acordo
com sua
preferência?

Organizar material com
antecedência ; Melhorar o
planejamento.

Equipe gestora,
professoras e
monitoras.

30 dias.

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

2.2.3 A instituição
leva as crianças a
conhecer e a
explorar, de forma
planejada, os
diferentes espaços
naturais, culturais
e de lazer da sua
localidade?

Disponibilização de
transportes.

Prefeitura e
Equipe gestora.

Anual.

4. Promoção da
saúde.

4.3 Segurança

4.3.1 As tomadas
elétricas estão
colocadas no alto
das paredes e
possuem tampas
protetoras
seguras?

Trocar as tomadas e
colocar protetores.

Prefeitura e
Equipe gestora.

Anual.

4.3.5 A instituição
tem
procedimentos,
preestabelecidos e
conhecidos por
todos, que devem
ser tomados em
caso de acidentes?

Palestras com SAMU,
bombeiros e enfermeiras.

Prefeitura e
Equipe gestora.

Anual.

5.Espaços,
materiais e
mobiliários.

5.1 Espaços e mobiliários
que favorecem as
experiências das crianças.

5.1.5 A instituição
disponibiliza nas
salas espelhos
seguros e na altura
das crianças para
que possam
brincar e observar
a própria imagem
diariamente?

Doações
Professoras ,
Equipe gestora e
Prefeitura

Anual.
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5.1.6 Há
mobiliários e
equipamentos
acessíveis para
crianças com
deficiência?

Solicitar equipamentos
para a Prefeitura.

Prefeitura e
Equipe gestora.

Anual.

5.3 Espaços, materiais e
mobiliários para
responder aos interesses e
necessidades dos adultos.

5.3.1 Há espaço
que permite o
descanso e o
trabalho
individual ou
coletivo da equipe
que seja
confortável,
silencioso, com
mobiliário
adequado para
adultos e separado
dos espaços das
criança (para
reuniões, estudos,
momentos de
formação e
planejamento)?

6. Formação e
condições de
trabalho das
professoras e
demais
profissionais.

6.2 Formação continuada.

6.2.6 As
professsoras
conhecem os
livros acessíveis
para crianças com
deficiência?

Apresentar livros no TDC
Professoras e
Orientadora
Pedagógica.

Anual.

>

3.3 - Plano financeiro: previsão de investimentos para aquisições, manutenção e formação
dos profissionais.
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4 - Organização pedagógica da Unidade Educacional.

4.1 - Objetivos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma que a

"... educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivencia
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais". LEI 9394/69, art.1)

A Educação Infantil é um espaço de educação coletiva e de prática pedagógica intencionalmente planejadas e
permanentemente avaliadas.

Tendo em vista as Diretrizes,a unidade educacional, se organizará dentro dos objetivos baseado no Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil de modo com que a criança seja estimulada a:

• 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 seuslimites, desenvolvendo e
valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;

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

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articularseus 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 maiscomo integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudesque contribuam para sua conservação;

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

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

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito eparticipação frente a elas
e valorizando a diversidade.

Considerando assim, o principal objetivo da Educação Infantil que é o de promover o desenvolvimento integral das
crianças de zero a cinco anos e onze meses.

4.2 - Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.

A unidade educacional seguirá a RESOLUÇÃO SME Nº 10/2017, publicada em 30/08/2017, que dispõe sobre as
diretrizes e as normas para a política de atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do
planejamento anual para a organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das crianças nas
unidades municipais, para o ano de 2018.

Agrupamento I – nascidos entre 01/07/2016 a 31/12/2018

Agrupamento II – nascidos entre 01/11/2014 a 30/06/2016

Agrupamento III – nascidos entre 01/04/2012 a 31/10/2014

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

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

A concorrência excessiva entre os irmãos;1.
O condicionamento por parte da criança de personalidade mais forte sobre aquela que é mais passiva;2.
A superproteção ou a dependência de um pelo outro.3.

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

4.3 - Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares e do tempo destinado à
formação do Monitor de Educação Infantil, com os respectivos planejamentos e formas de
avaliação.

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, diz no art. 4º 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.

Temos a Formação Continuada como um espaço favorável ao diálogo, trocas de experiências entre pares e ao
exercício individual e coletivo de seus processos reflexivos que resulta no sentimento de valorização profissional
para os sujeitos participantes, que se manifestam satisfatoriamente sobre a possibilidade de partilhar experiências e
socializar com os profissionais da Instituição numa perspectiva de avaliar e replanejar os tempos e espaços
pedagógicos. Portanto, o TDC (Trabalho Docente Coletivo) será realizado uma vez por semana sob a orientação da
Orientadora Pedagógica. Nossos encontros também são realizados a fim de refletir a prática pedagógica,
considerando a criança como protagonista de uma evolução em educação e suas singularidades proporcionando à
equipe de trabalho um espaço reflexivo da sua prática educativa, verificando e indicando as necessidades de cada
profissional para a realização do projeto pedagógico e para sua formação e desenvolvimento profissional. Os temas
tratados têm como objetivo os registros de planejamento e a avaliação destes, visando à construção do trabalho
pedagógico realizado pelo professor acompanhado da equipe do agrupamento respectivo. Para que isso aconteça
serão discutidos textos propostos pela equipe ou sugeridos pela orientadora pedagógica, ficando também sob a
responsabilidade da OP utilizar instrumentos pedagógicos para orientar o trabalho de dinâmicas de grupo e
devolutivas dos trabalhos realizados pela equipe, como: plano de ensino, relatório de desenvolvimento individual e
coletivo da criança, projeto pedagógico juntamente com o supervisor do Naed.

No Referencial para a Formação de Professores, a formação continuada é destacada como:

[...] necessidade intrínseca para os profissionais da educação escolar, e faz parte de um processo permanente de
desenvolvimento profissional que deve ser assegurado a todos. A formação continuada deve propiciar atualizações,
aprofundamento das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, promovendo um
processo constante de auto-avaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais (BRASIL,
2002, site).

Os monitores também são educadores e cabe à equipe gestora realizar ações formativas para que eles saibam como
interagir com as crianças nos diversos espaços da escola (como o pátio, refeitórios, banheiros etc). Com uma boa
formação, eles são capazes de trazer informações importantes sobre a convivência entre as crianças, que poderão
ser objeto de análise para que o orientador educacional, juntamente com a equipe gestora e a equipe docente,
planeje e execute intervenções. É muito importante que a formação contemple também o aprendizado sobre como
agir em momentos de conflito e lidar com as divergências e os desentendimentos. Quanto mais os monitores
souberem do projeto político-pedagógico da escola, mais eles se sentirão parceiros na Educação das crianças e
atuarão como tal.

Para tanto, devem ser convidados a participar das reuniões de planejamento e das decisões que envolvem toda a
equipe. Ao mesmo tempo, os encontros deles com a equipe de direção podem entrar na rotina, pois assim se cria
um canal de comunicação em que eles se sintam seguros para expor as dúvidas, explicitar as incertezas e discutir os
acontecimentos. Escolas que optam por formar monitores capazes de favorecer a segurança dos alunos e atuar na
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prevenção e intervenção de situações delicadas estão no caminho certo para promover a melhoria das relações de
convivência.

Iniciamos nosso ano letivo de 2018, com um produtivo RPAI e formação dos nossos profissionais, onde reunimos
todos os setores da nossa unidade educacional para avaliar e debater sobre o nosso processo de ensino e
aprendizagem. Foi um grande momento de feedback e planejamento.

Cada setor teve sua formação especifica. A equipe docente e as monitoras puderam contar com uma excelente
apresentação de contação de história com a Juliana Sampaio, puderam aperfeiçoar esse momento com técnicas e a
reutilização de materiais.
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O setor da limpeza e cozinha tiveram uma rica palestra sobre relação interpessoal, no qual contemplaram
informações sobre a melhor maneira de se relacionar com as diferenças de cada profissional, mantendo o respeito e
realizando o trabalho em equipe, para que dessa forma o trabalho seja mais produtivo e harmonioso.

No ano de 2018 devido a carga horária das monitoras de 40 hs semanais, não será possível realizar a formação
continuada das monitoras, de acordo com o diário oficial de 25/11/15. O setor financeiro da ONG está estudando a
possibilidade de aumentar a carga horária para 42hs semanais. Portanto assim que a carga horária dos monitores
passarem para 42 hs semanais poderemos realizar a formação continuada.

4.4 - Metodologia e registro dos processos avaliativos.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sobre a Educação Infantil, a avaliação deve ser realizada
mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso
ao ensino fundamental (Brasil,1996). Uma avaliação de boa qualidade é aquela em que o professor valoriza e
estimula a criança a se engajar no processo de aquisição de conhecimento, provocando avanços na criança, que não
ocorreriam espontaneamente sem a sua mediação. Com relação a isso, o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (BRASIL, 1998), aponta que a avaliação deve ser compreendida como um meio de auxiliar o
professor a ajustar sua prática de ensino de acordo com a necessidade de aprendizagem da criança. É através da
avaliação que o professor poderá planejar e ajustar sua prática em consonância com os aspectos encontrados no
processo avaliativo. A Educação Infantil tem como objetivo principal o desenvolvimento integral da criança, ciente
desse papel, a avaliação deve ser vista como meio de conquista desse objetivo, devendo respeitar a singularidade e
a individualidade de cada criança, para que esta se desenvolva integralmente. Dada a importância de se do histórico
da avaliação e seu processo, buscamos compreender o que é entendido por avaliação e quais são os instrumentos
mais utilizados pelos professores para avaliar os alunos da Educação Infantil.

A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar
as aprendizagens das crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o
modo como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de
crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às interações das crianças, os agrupamentos que
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as crianças formaram o material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para realização das atividades. Espera-
se, a partir disso, que o professor possa pesquisar quais elementos estão contribuindo ou não às possibilidades de
expressão da criança, sua aprendizagem e desenvolvimento de modo a efetivar o Projeto Pedagógico de cada
Instituição.

A documentação sistemática permite que cada professor se torne um produtor de pesquisas, isto é, alguém que gera
novas ideias sobre o currículo e sobre a aprendizagem, em vez de ser meramente um consumidor da certeza e da
tradição. (GANDINI; GOLDHABER)

A avaliação é uma atitude constante em toda atividade planejada na escola. A nosso ver a avaliação é a constatação
da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução, tendo como finalidade verificar a adequação do
desenvolvimento, levando-se em consideração a faixa etária de cada criança. A avaliação na Educação Infantil tem
ainda a finalidade de desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da aprendizagem
sistemática.
É um processo que exige atenção por parte dos professores, que devem, sobretudo, manifestar confiança nas
possibilidades que as crianças apresentam.

4.5 - Matriz Curricular.

Escola não possui Matriz Curricular

4.6 - Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino.

Considerando que a proposta pedagógica da educação infantil, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, é promover o desenvolvimento integral das crianças, garantindo a cada uma delas o acesso a
processos de construção de conhecimento e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à
proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras
crianças, temos nosso Projeto Pedagógico norteado pelos eixos temáticos:

Identidade e autonomia.

Formação do sujeito pessoal e social. Interação com o meio. Respeito á diversidade (atitudes de aceitação,
contestação, diferenças de gênero, etnia, pluralidade cultural). Formação de bons hábitos e costumes, solidariedade,
cooperação, interesse, respeito ao próximo e justiça.

Movimento

Pular, saltar, correr dançar, andar em diferentes ritmos abaixar, levantar, deitar, rolar etc. Expressão corporal
através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais vitais e de sua alteração, como:
respiração, batimentos cardíacos, exploração do próprio corpo (conquista no plano da motricidade objetiva),
desenvolvimento dos gestos simbólicos e manipulação de instrumentos diversos como: encaixar, recortar, empilhar,
dobrar, escrever etc.

Música

Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.). Músicas de origem indígena. Música popular brasileira (os
ritmos, personalidades). Músicas infantis (do universo escolar). Instrumentos musicais (reconhecimento).

Artes

O fazer artístico. Pintura. Desenho. Modelagem. Leitura e releitura de imagem. Cores. Apreciação da vida e obra
de artistas famosos.
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Linguagem Oral

Desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário. Descrição de fatos e gravuras (interpretação, descrição e
compreensão). Relato de experiências. Jogos Verbais: reconto rimas. Produção de textos coletivos e histórias
(oralidade). Reconhecimento nome de outras pessoas. Rótulos.

Matemática

Conceitos matemáticos: ideia de localização, ideia de quantidade, noções de classificação e seriação (tamanho,
peso, volume etc.), noção espacial, noção de medida, noção de estruturação temporal, noção de grandeza. Cores.
Formas geométricas. Contagem. Calendário/Dias da semana.

Estudos da Natureza e Sociedade

A criança (nascimento e desenvolvimento). Nome/ Sobrenome. Construção da identidade. Características físicas.
Diversidade. O indivíduo e o meio social. Família. Escola (dependências, materiais utilizados, profissionais da
escola, nome da escola, endereço). Declaração dos Direitos da Criança. Corpo humano (partes, crescimento físico,
cuidados, higiene etc.). Órgãos dos sentidos. Saúde e alimentação. Moradia (tipos e partes da casa). Meio ambiente.
Animais. Profissões.

Baseado na fundamentação de um desenvolvimento contínuo, a criança é o centro do planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas.

Projeto Sexta feira em cena:

O teatro na escola tem uma importância fundamental na educação, ele permite ao aluno uma enorme sucessão de
ideias e de aprendizados onde podemos citar como exemplos, a socialização, integração, a criatividade, a
coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos outros.

Com objetivo de desenvolver o gosto pela arte cênica e as aptidões artísticas, trabalhamos a linguagem oral,
corporal, afetiva, imaginária e a interação social, através de histórias ilustradas, livros paradidáticos, fantoches,
flanelógrafo, mimicas e várias peças teatrais no sexta em cena, que consiste em alcançar uma formação consciente,
organizada e uma atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientadora
pedagógica desenvolveram um projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual.

As apresentações foram realizadas semanalmente às sextas-feiras e seus temas sempre adaptados as realidades e
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 entendimento das mesmas.

Esse projeto foi desenvolvido a partir de uma pesquisa sócio econômica, onde comprovamos que a maioria da
nossa comunidade não tinha acesso a atividades culturais, como cinema e teatro.

Pensando em ampliar esse projeto, durante o ano de 2018 realizaremos integração entre as unidades educacionais
cogerida pela Associação Nazareno Assistencial Beneficente – ANA, uma vez por mês nossos alunos do AG III,
farão uma apresentação nos CEI’s João de Medeiros Calmon, Célia Gaspar, Rogério Leandro, utilizando como
estratégia uma escala de rodizio.

4.7 - Calendário Escolar.
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4.8 - Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade Educacional.

PRINCÍPIOS DA GESTÃO

A equipe gestora é presença constante em todas as situações que envolve o fazer pedagógico, pois compreende que
é na atuação direta com educadores, crianças e famílias que se promove a reflexão. Acredita, assim, que é o ato de
refletir que nos conduz ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como permite constatar o que ainda
necessita ser feito.

A gestão busca a coerência entre o que se diz e o que se faz, valorizando a teoria que se certifica através da prática
responsável e comprometida, não somente da equipe gestora, mas de todo educador.

É importante ressaltar que a equipe gestora acredita em alternativas inovadoras e não na homogeneidade das formas
de ensinar e aprender que os educadores vêm utilizando, considerando que a aprendizagem e a formação do
educador se concretizam através da prática cotidiana, sendo esta o caminho para a compreensão do que se realiza e
promotora de novas ações e posturas educacionais.

Portanto, a equipe gestora possui como princípio maior de sua atuação no contexto educativo a priorização da
qualidade de atendimento às crianças.

OBJETIVOS

Nesse sentido, o plano de trabalho da equipe gestora tem como norte e principais objetivos: negociar a pluralidade
de ideias; zelar pelo desejo de comprometimento de todos; promover a continuidade de ações e projetos bem-
sucedidos; defender e buscar a transparência dentro da unidade escolar; contribuir para o fortalecimento das
opiniões, ideias e ações pedagógicas que objetivem sempre a qualidade do atendimento às crianças; incentivar os
registros das ações, a reflexão, a ética e os processos construídos coletivamente ao pensar a prática pedagógica;
valorizar e oportunizar o crescimento profissional; demonstrar valores através do exemplo; instigar e buscar novas
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fundamentações teóricas e práticas; promover a construção de conhecimentos através da socialização de
experiências; cuidar da qualidade dos relacionamentos; manter um bom relacionamento com a comunidade, entre
outros.

A equipe gestora desenvolverá durante o ano letivo todas as atividades pertinentes às respectivas funções de
direção, vice e orientação pedagógica, atendendo as demandas escolares, acompanhando o desenvolvimento dos
planejamentos dos agrupamentos, os eventos, o atendimento às famílias e à comunidade e as necessidades que
surgem no período.

PRÁTICAS

A equipe gestora vem buscando, por meio de intervenções diárias, a qualificação do trabalho realizado pela escola
e por seus educadores, utilizando os mais variados recursos:

Ler, acompanhar e contribuir com os Planos dos agrupamentos e Planos de Ensino de cada professor,
mesmo antes do início do ano letivo, através de reuniões ou via e-mail, dando devolutivas aos educadores de
tudo que for compartilhado com a equipe gestora;
Utilizar indagações críticas como estratégia de construção de conhecimento do educador; promover o
aprofundamento das discussões em torno das representações “únicas” dos educadores, de suas práticas mais
significativas, que podem gerar tantas outras práticas significativas;
Considerar, incentivar e valorizar o caráter pesquisador de cada educador, na medida em que ele reinventa e
ressignifica as próprias práticas, modificando o referencial com o qual aprende a realidade escolar;
Promover a mudança na organização dos espaços e dos tempos educativos, almejando sempre o melhor
resultado pedagógico;
Interagir com educadores e crianças nos momentos em que as práticas ocorrem, contribuindo com as
situações pedagógicas através de sua postura e de suas atitudes em meio ao grupo;
Ler e acompanhar mensalmente os registros realizados pelas educadoras nos semanários e nos cadernos de
registro do processo educativo das crianças, realizando comentários e dando devolutivas por escrito;
Ler, acompanhar e promover reflexões coletivas acerca dos relatos da prática escrita pelos educadores e
também de seus relatos orais;
Realizar reuniões periódicas de Conselho de Escola com a comunidade educacional;
Realizar reuniões pedagógicas de planejamento, avaliação e formação, assim como planejar e coordenar
reuniões e horário de formação dos docentes (TDC) com vistas à reflexão sobre o fazer pedagógico, à
modificação de práticas, em busca de parcerias necessárias, do crescimento do grupo e de cada profissional
individualmente;
Organizar e planejar os recursos humanos, juntamente com a equipe educacional, para o imediato e melhor
atendimento das crianças, tanto em relação à educação e aos cuidados diretamente ligados a elas, quanto na
esfera de limpeza e higiene dos espaços que utilizam;
Organizar, planejar e adquirir, com a equipe educacional, recursos materiais, pedagógicos, de higiene,
limpeza e manutenção;
Atender às famílias das crianças e toda comunidade da região com respeito e responsabilidade, buscando um
bom relacionamento com esta, quer seja através de telefonemas, reuniões de famílias e educadores e eventos
abertos à comunidade, assim como através da destinação de tempos específicos para dedicar-lhes a atenção
necessária.

A equipe gestora do CEI PROFESSOR PIERRE WEIL quer contribuir significativamente com o repertório
artístico e cultural dos profissionais, buscando o incentivo e a motivação necessária para que se envolva cada vez
mais com a prática de educar. A gestão vislumbra educadores apaixonados, envolvidos e envolventes que ofertem e
aprendam com cada criança, que trabalhem como se brincando estivessem, que se tornem crianças junto com suas
crianças, que sintam e vivam as maravilhas e os encantos que a profissão pode lhes trazer.
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AVALIAÇÃO

A equipe gestora realiza semanalmente, às terças-feiras, ás 16hs, uma reunião no qual planeja ações, discutem
estratégias e prioridades, troca ideias e concepções a fim de rever a própria atuação, contribuindo para a eficiência
do trabalho realizado.

Todas as pessoas da equipe educacional e da comunidade escolar realizam a avaliação da Equipe Gestora
formalmente durante reuniões Conselho de Escola e RPAI, sendo que as colocações escritas ou orais daqueles que
contribuem com a avaliação ficam registradas em ata. Não obstante profissionais e famílias realizam suas
observações, dúvidas e sugestões inclusive em situações não formalizadas do trabalho pedagógico. Assim, diretora,
vice e coordenadora pedagógica, buscam atuar através do planejamento, da escuta atenta e da reflexão coletiva.

4.9 - Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da Unidade
Educacional.

O Trabalho Docente Coletivo tem com objetivo pensar e repensar no fazer pedagógico, possibilitando uma visão
contínua na construção do nosso Projeto Político Pedagógico de forma a sistematizar todo trabalho docente.

Esses momentos propiciará a discussão da prática e pedagógica elencado ao Plano de Ensino de cada Docente, bem
como, as dificuldades e necessidades da equipe de trabalho.

Os encontros coletivos acontecerão uma vez por semana sob a orientação da Orientadora Pedagógica, todas as
quintas-feiras, das 11h00 as 13h00. As reuniões são registradas em atas com o incentivo das anotações por parte
dos participantes. As estratégias utilizadas a partir da rotina caminham na construção do trabalho por meio de
anotações. Com isso, o foco da Formação proporciona à equipe de trabalho um espaço reflexivo da sua prática
educativa, verificando e indicando as necessidades de cada profissional para a realização do projeto pedagógico e
para sua formação e desenvolvimento profissional. Os temas tratados têm como objetivo os registros de
planejamento e a avaliação destes, visando à construção do trabalho pedagógico realizado pelo professor
acompanhado da equipe do agrupamento respectivo. Para que isso aconteça serão discutidos e planejamentos feitos
por cada professor como também textos propostos pela equipe ou sugeridos pela orientadora pedagógica, ficando
também sob a responsabilidade da OP utilizar instrumentos pedagógicos para orientar o trabalho de dinâmicas de
grupo e devolutivas dos trabalhos realizados pela equipe, como: plano de ensino, relatório de desenvolvimento
individual e coletivo das crianças, projeto pedagógico juntamente com o supervisor do Naed. Baseados no fato de
que os profissionais docentes, que trabalham diretamente com as crianças, tenham garantido em sua jornada de
trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares.

Abaixo alguns dos temas e textos a serem trabalhados e organizados para a realização das reuniões:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Infância e Educação Infantil: (Re)Criando Espaços e
Tempos. Espaços e Tempos na Educação das Crianças V. 1. Departamento Pedagógico. 2014.
BRASIL, Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil, Vol.2. Brasília, 1998.
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. O acompanhamento das aprendizagens e a avaliação. Revista Pátio
Educação Infantil. Ano II, No. 4. Abr/jul., 2004.
BARBOSA, M.; HORN, M. G. S. Organização do espaço e do tempo na escola infantil. In: CRAIDY, M.
C.; KAERCHER, G. E. P. da S. Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2004.
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Planejamento na Educação Infantil: mais que atividade. A criança em foco.
2012.

Os textos são elementos que suscitarão uma reflexão com a equipe de forma a permear os saberes e práticas
aplicadas. A sugestão para a formação desses profissionais é também, a partir de uma dinâmica de leitura propor
discussões que nos levarão a uma relação com o outro e à novas possibilidades de pensar.
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4.10 - Planos de Ensino de agrupamento em articulação com a Educação Especial e as
descrições de saberes, de acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes.

AGRUPAMENTO: I A - PROFESSORA: Eliane dos Santos ( A professora está cobrindo a licença maternidade
da professora Daniela Fabiana S. Teixeira)

MONITORAS: Cibele Zagui dos Santos Carrareto, Renata de Oliveira Maciel, Simone Aparecida Meche, Thaís
Pereira Lima.

AGRUPAMENTO: I B - PROFESSORA: Eliane dos Santos

MONITORAS: Claudia de Oliveira, Keila Maria Anacleto Fernandes, Simone Sampaio e Thais Tatiana de Souza
Oliveira.

O brincar é a linguagem universal da infância. É por meio do brincar que a criança é capaz de aprender, se
desenvolver e ter a oportunidade de sentir sensações diferenciadas e respeitar o ambiente em que convive e com o
próximo. As brincadeiras fazem as crianças criarem um mundo imaginário e onde são capazes de realizar seus
desejos. Principalmente as brincadeiras de “faz de conta” são bem proveitosas nesta fase da vida dos pequenos,
porque são capazes de estabelecer regras na vivência do seu dia-a-dia.

As variadas brincadeiras para os bebês as estimula a ter vários movimentos que significam muito mais do que
mexer partes do corpo ou se deslocar no espaço, ela se expressa por gestos faciais e se comunica através do corpo.
O desenvolvimento da linguagem oral deve ser estimulado desde muito cedo, os bebês emitem sons articulados que
lhes dão prazer e que revelam seu esforço para comunicar-se com os outros. Os adultos ou as crianças mais velhas
interpretam essa linguagem peculiar, dando sentido e forma do bebê se comunicar. Ao falar com os bebês, os
adultos utilizam uma linguagem simples, breve e repetitiva, que facilita o desenvolvimento da linguagem e da
comunicação.

Quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que interpretem o significado de seus movimentos e
expressões, auxiliando-a na satisfação de suas necessidades. As brincadeiras e interações que se estabelecem entre
os bebês e os adultos acrescentam as vocalizações rítmicas, revelando o papel comunicativo, expressivo e social
que a fala desempenha desde cedo.

[...] 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).

Vigotski (1894, apud WAJSKOP, 2007), assegura que, é na brincadeira que a criança consegue vencer seus limites
e consegue vivenciar experiências que desenvolvam sua consciência. Através das brincadeiras proporcionadas terão
desafios e questões que a façam pensar, propor soluções e resolver problemas.

O trabalho será desenvolvido na importância do brincar na primeira infância, as experiências e a aprendizagens
vividas diariamente com intuito satisfatória e colaborando para o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo,
aumentando o relacionamento interpessoal e social das crianças.

No agrupamento I as crianças são atendidas no período integral e encontra-se na faixa etária de quatro meses a um
ano e oito meses, a sala possui cerca de vinte e nove crianças matriculados sendo 40% de meninos e 60% meninas.
Cada sala é composta por quatro monitoras no período integral e o professor por meio período. As crianças
normalmente são selecionadas por agrupamento de forma aleatória pela coordenação e direção do CEI, mora nos
bairros aos arredores da escola, a maioria delas é a primeira vez que frequenta uma instituição e um de nossos
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objetivos, é contemplar no projeto político pedagógico a realidade cultural vivenciada por elas.

O planejamento do agrupamento I seguirá com o intuito de desenvolver atividades para preparar os bebês para
obter vários vínculos entre si, essas atividades serão através de grupos mistos, meninos e meninas, de diferentes
idades, tendo oportunidade de descobrir brincadeiras entre maiores e menores. Na instituição existem espaços
externos muito favorável para diversificar os ambientes e se integrar com outros agrupamentos, obtendo relação
afetiva e desenvolvendo aprendizagem por meio da interação social. Solários , parque, pátio.

No cotidiano com as crianças o cuidar e o educar andam juntos, a criança é um ser completo, tendo sua construção
como ser humano todo o tempo. Cuidar e educar significa compreender que o espaço/tempo em que a criança vive
exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a
curiosidade com consciência e responsabilidade implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos
saberes, a constituição do ser não ocorre em momentos e de maneira dividida. O educador deve estar sempre em
estado de observação e vigilância para que não transforme as ações em rotinas mecanizadas, mas demonstrar muito
afeto e amor aos pequenos lembrando que, para eles, a fase inicial de sua vida é a porta de entrada para uma vida
social mais ampla, longe do ambiente familiar.

A organização se iniciará com o acolhimento das crianças estão se adaptando a um novo ambiente como também
ao momento psicológico de adaptação que seus pais estão passando. Esse período varia de criança para criança: ela
pode estranhar, por isso é importante estabelecer uma relação de segurança e confiança, para garantir momentos
agradáveis ao bebê na instituição. Os banhos e as trocas são efetuados pelas monitoras, o banho é um momento
precisa de um bom planejamento, para se transformar em uma atividade lúdica e num espaço interativo. O banho é
um momento especial, de atenção individualizada. Todas as outras atividades são concretizadas de forma coletiva,
mas o banho é exclusivo e isso favorece uma aproximação muito rica em afeto e aprendizagem, tanto para a criança
como para o profissional. As trocas de fraldas são realizadas pela equipe de monitoras estabelecendo vínculos
especiais e conversação com os bebês.

Nessa fase com os bebês o aprendizado é totalmente lúdico, elas terão acesso a materiais de diferentes pesos,
texturas, cores, formas, tamanhos, massas de modelar, folhas, gramas, milho, macarrão, farinha de trigo, areia,
gelatina, guache, lixas, musicas, livros entre outros...

Com o intuito de fazer com que elas percebam as diferenças de peso, tamanho e textura, afim de que possam, aos
poucos, conhecer, comparar, seriar e estabelecer semelhanças e diferenças entre os objetos.

Apresentaremos aos bebês contos e histórias infantis através de livros próprios, para que eles possam manuseá-los e
contar histórias com livros com figuras atraentes ou por meio de fantoches e encenações com ou sem música. Essas
atividades também favorecem o trabalho com a linguagem oral, as atividades psicomotoras com representatividade
corporal, musical e gestual.

A instituição disponibiliza espaços externo como o pátio, tanque de areia, parque, quiosque, vídeo para estimular a
curiosidade, adquirir novos conhecimentos, atitudes e interação com outros agrupamentos.

As atividades serão desenvolvidas de forma lúdica e criativa, respeitando as limitações das crianças, os projetos a
serem desenvolvidos durante o ano letivo de 2018 serão: Quem sou eu? ; iremos oportunizar a criança a
construção da sua identidade e autonomia, a partir da sua convivência e relacionamentos com as crianças e adultos.
Incentivando o ser, o estar, o aprender e o conviver com os outros, terão contato com diversos tipos de materiais
como espelho, fotos , revistas , tinta guache, cartolina, papel Kraft entre outros. Minhas primeiras artes; iremos
trabalhar com o objetivo de desenvolver as expressões e dos sentidos através de atividades lúdicas e da
experimentação de diversos materiais artísticos. Textura e sensações; Desenvolveremos várias atividades que
estimulem e permitam o contato do bebê com diferentes materiais. Desenvolvendo o conhecimento do seu corpo,
aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e ajustar suas habilidades motoras. Nesse momento construiremos
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juntos caixas sensoriais com diferentes papeis e texturas, fará um chocalho para chamar atenção através do barulho.
Mundinho das cantigas; teremos como objetivo promover e utilizar tanto os movimentos elaborados como os
movimentos amplos, que estimulem e permitam um contato direto e indireto com as crianças e os sons com isso
desenvolver atitudes de confiança nas próprias capacidades motoras. Criaremos condições para que as crianças
entendam a música como fonte de prazer e conhecimento, promovendo com isso o convívio social e cultural.Iremos
dançar e aprender muitas cantigas de roda entre outras.Além dos projetos terão as semanas educativas, a primeira
será a semana mundial de luta pela educação inclusiva; a inclusão da criança para ocupar um espaço dentro da
educação e o cuidado com as crianças com deficiência, o objetivo deste trabalho será mostrar para as crianças que
não tem deficiência que nenhum tipo de deficiência limita e que o diferente é normal. Semana da horta; as
crianças participarão da plantação e irá cuidar do plantio juntamente com o professor e vão aprender sobre o ciclo
da vida, incentivaremos a alimentação saudável. Semana da Família; o objetivo será proporcionar a vivência da
família no ambiente escolar onde será muito importante para o desenvolvimento da criança e para o ambiente
escolar. Semana Carlos Gomes; o compositor e maestro Antônio Carlos Gomes foi uma pessoa muito importante
na musica e também para a cidade de Campinas S.P, é muito importante passar esses conhecimentos para nossos
pequenos através do lúdico, afinal a musica é muito importante para sua vivencia. Semana da Criança; será uma
semana de muita diversão, serão abordados os direitos e deveres das crianças, através de figuras e cartazes
confeccionados com eles, terá piscina de bolinha, pula-pula e muita alegria. Semana do Livro; trabalharemos com
as crianças a fase do realismo imaginário, onde pensam que a imitação representa a realidade. Para elas, as coisas
são vivas e dotadas de intenções e sentimentos e o desenvolvimento da linguagem oral.

A avaliação será no desenvolvimento deste trabalho e será utilizado um caderno de registro onde anotaremos o
desenvolvimento das crianças individualmente para o acompanhamento de suas conquistas, descobertas, progressos
e também suas dificuldades por meios de relatórios, observação individual e coletiva, fotos das crianças
desenvolvendo as atividades e exposições dessas atividades no final de cada projeto constatando evolução. Em
reuniões de pais as famílias terão oportunidades de participação no desenvolvimento da criança, como também na
escola aberta onde há possibilidades de verificarem todos os trabalhos em exposição no semestre, nosso trabalho é
acompanhado em reuniões de TDC (Trabalho Docente Coletivo) , onde discutimos a construção do plano, projetos
e há acompanhamento de resultados constantemente com a equipe gestora.
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A Primeira Infância é um período muito importante para o desenvolvimento da criança eas experiências dessa
época são relevantes para o resto da vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação e enquanto o bebê é
pequeno, ainda não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta.Durante a Primeira
Infância ocorrem o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o
desenvolvimento da capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros, e cada um desses aspectos
é interligado com os demais e influenciado pela realidade na qual a criança vive.Alguns estudos mostramquanto
melhores forem as condições para o desenvolvimento durante a Primeira Infância, maiores são as probabilidades de
que a criança alcance o melhor do seu potencial tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado.

[...] a base para as aprendizagens humanas está na primeira infância. Entre o primeiro e o terceiro ano de idade a
qualidade de vida de uma criança tem muita influência em seu desenvolvimento futuro e ainda pode ser
determinante em relação às contribuições que, quando adulta, oferecerá à sociedade. Caso esta fase ainda inclua
suporte para os demais desenvolvimentos, como habilidades motoras, adaptativas, crescimento cognitivo, aspectos
sócio emocionais e desenvolvimento da linguagem, as relações sociais e a vida escolar da criança serão bem
sucedidas e fortalecidas. (PICCININ, 2012, p. 38)

O trabalho pedagógico na educação infantil, visa a formação de cidadãos com valores sólidos e conscientes de seu
papel social, a partir dos interesses e conhecimentos das crianças. É preciso utilizar o que se aprende na escola
como instrumento para transformação, contribuindo para a construção de um mundo mais fraterno e solidário.
Partindo da premissa que a criança descobre aos poucos o mundo que a cerca e, então constrói novas maneiras de
atuar, oferecemos variados ambientes para proporcionar esta relação criativa da criança com o meio. Os objetivos
estabelecidos no processo de elaboração do Projeto Pedagógico do CEI estão em conformidade com as Diretrizes
Curriculares (Resolução nº 5/2009) que define a criança como:

Art. 4º 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.

A creche oferece atendimento em período integral para as crianças dos agrupamentos I e II e parcial (matutino ou
vespertino) para as crianças do agrupamento III. Funcionamento da creche é das 7 horas as 18 horas de segunda a
sexta-feira. O agrupamento I – C na sua maioria são crianças que nunca antes, frequentaram uma creche. O critério
usado pela direção para formação da sala, foi o da aleatoriedade. A sala possui por 28 crianças, divididos entre13
meninos e 15 meninas, que vão de 4 meses a 1 ano e 8 meses. Nesta fase, as crianças são bastante estimuladas com
atividades apropriadas para a faixa etária, sempre respeitando os limites de cada criança. Os bebês precisam de
liberdade e segurança para se movimentar e explorar os espaços da escola, tais como: parque; tanque de areia;
solário; pátio; gramado e quiosques excelentes locais para observações e estimular a socialização, interação e
aprendizagem.

Iremos trabalhar na educação infantil, favorecendo o desenvolvimento da criança em todos os aspectos afetivos,
sociais, cognitivos, pois trabalha de forma lúdica as emoções, ampliando o uso significativo de gestos e posturas
corporais. Coniventes ao espaço escolar

A música não substitui o restante da educação, ela tem como função atingir o ser humano em sua totalidade. A
educação tem como objetivo desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a
utilização da música não é possível atingir a esta , pois nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a
agir. Amúsica atinge a motricidade e a sensorialidade por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a
afetividade. (SCAGNOLATO, 2009).

Trabalharei também com brincadeiras simbólicas; visualização de objetos e figuras; circuitos; passagem de
obstáculos; danças com coreografias; gestos e expressões; músicas contendo sons de animais. O brincar é tudo que
estimula seu corpo e seus sentidos para desenvolver seus pensamentos e inteligência. As novas realizações físicas
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trazem grande independência. A medida que cresce a independência física, aumenta a dependência afetiva, sendo
assim, o bebê precisa constantemente do apoio emocional e encorajamento, pois está descobrindo as dificuldades e
as lições de crescer. Pouco a pouco, o bebê torna-se capaz de explorar os ambientes sozinhos, buscando assim, mais
contato com as outras crianças. As ligações afetivas iniciais permanecem, porém, muda sua forma de expressão. O
momento da troca de fraldas e banho é realizado pelas monitoras que passam o dia todo com elas, o vinculo é
firmado cada vez mais nesses momentos havendo conversas, tatos e a confiança vai sendo estabelecida.

O trabalho com projetos terá como objetivo ajudar as crianças a encontrarem um sentido mais profundo e completo,
dos conhecimentos do seu próprio ambiente e das experiências que mereçam a sua atenção. Para este ano de 2018
iremos desenvolver os seguintes projetos no Agrupamento I:

Quem Sou Eu: Neste projeto será trabalhado o estímulo às expressões afetivas para consigo mesmo e para com os
demais, incentivando o bebê a se expressar quando desejar manifestar algo. Reconhecimento progressivo do
próprio corpo, de seus limites, singularidades e das diferentes sensações que produz.Utilizaremos diversos
materiais, tinta guache, cartolina, papel cartão, cola , giz de cera para confeccionarmos cartazes de atividades
individuais e coletivas trabalhando com a imagem de cada. Minhas Primeiras Artes:Proporcionaremos o
desenvolvimento dos sentidos através de atividades lúdicas e da experimentação de diversos materiais
artísticos.Construiremos um livro com seus trabalhos de arte livre expressão Texturas e Sensações: Teremos como
objetivo oportunizar aos bebês experiências através de brincadeiras de texturas, permitindo o contato com materiais
diversos, será construído uma caixa sensorial para explorar os sentidos.Mundinho das Cantigas:A música
permitirá que o bebê conheça melhor a si mesmo, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, favorecendo a
comunicação com o outro e contribuindo para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e sócio afetivo. Para
trabalhar estes projetos, usarei os seguintes recursos, músicas,histórias,uso do espelho (observação do próprio
corpo e dos colegas), histórias,músicas,rodas da conversa e de música (desenvolver a linguagem oral), teatro de
fantoches (desenvolver a linguagem oral através da dramatização), pinturas, faz de conta (dramatizações), pinturas
livres, brincadeiras com tinta guache e caixas, usar suportes gráficos, como: jornais, revistas, encartes de
lojas,brincadeiras com fantoches e de casinha e tambématividades com materiais diversos, tais como: lápis de cera,
algodão, botões, papel celofane, cartolinas, papel kraft, barbantes, espumas, pintura em diferentes texturas, tais
como: lixas, folhas, tecidos...utilizaremos também materiais recicláveis como garrafas pets, tampinhas e caixa de
papelão. Os projetos têm como objetivo que as crianças desenvolvam o gosto e o respeito pelo processo de
produção e criação, apurado olhar apreciativo através das leituras realizadas, a partir da observação, narração,
descrição e interpretação de imagens e objetos. Todas as atividades e projetos serão registrados por meio de
semanários, fotos e cartazes, subsidiando assim material para avaliação dos resultados, divulgação e interação entre
a comunidade á qual o agrupamento pertence.

O brincar é fonte de desenvolvimento e de aprendizagem, constituindo uma atividade que impulsiona o
desenvolvimento, pois a criança se comporta de forma mais avançada do que na vida cotidiana, exercendo papéis
e desenvolvendo ações que mobilizam novos conhecimentos, habilidades e processos de desenvolvimento e de
aprendizagem (VIGOTSKY, 1998, p. 81).

Os objetivos da educação infantil consistem em: Educar, Cuidar e Brincar. As crianças desta faixa etária têm
necessidade de atenção, carinho e segurança. O brincar é a essência do pensamento lúdico e caracteriza as
atividades executadas na infância, com esse pensamento criou-se o dia do brinquedo previsto para toda Sexta-feira
onde as crianças trazem seus próprios brinquedos de casa para compartilhar e interagir uma com as outras.

Para Vygostsky (1989) a brincadeira é entendida como atividade social da criança, cuja natureza e origem
especificas são elementos fundamentais para a construção da sua personalidade e sua compreensão da realidade da
qual se insere. Nela estão presentes três características: a imaginação; a imitação e a regra. Essas características
podem aparecer de forma mais evidente em um tipo ou outro de brincadeira, tendo em vista a idade e a função
especifica que desempenham junto a criança. A avaliação será um processo continuo à realidade cotidiana do
agrupamento e será realizada através dos registros e observações do desenvolvimento de cada criança, seu
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envolvimento nas atividades propostas, o uso de estratégias comunicativas orais ou não verbais de se expressarem,
a superação de desafios e a resolução de problemas que serão provocados durante as atividades. Tão importante
quanto a avaliação dos educandos será a avaliação permanente de minha conduta pessoal, atentando-se a utilizar
falas adequadas, auto avaliar se as estratégias e abordagens utilizadas foram adequadas alcançando os resultados
esperados, para que está reflexão seja base de direcionamentos e orientação de abordagens à serem melhoradas. As
famílias acompanharão o desenvolvimento através das reuniões de pais e visitação na escola aberta, onde poderão
verificar os trabalhos expostos de seus filhos , a equipe gestora acompanhará o passo a passo através das reuniões
de TDC dos trabalhos desenvolvidos e a evolução individual e coletiva dos agrupamentos .
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AGRUPAMENTO II A

PROFESSORA: SUSIE LIDIANE SILVA SANTANA OLIVEIRA

MONITORAS: FABRICIA MARCELA CARDOSO INOCENCIO EJESSICA FERNANDA BARBOSA
XAVIER JOAQUIM

O plano de ensino anual do agrupamento II A, em coerência com o Projeto Político Pedagógico do CEI Profº Pierre
Weil, tem como base a “Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil” do MEC e “Diretrizes Curriculares
da Educação Básica para a Educação Infantil” da SME.

A infância esta relacionada à concepção e visão que trazemos do ser criança. Assim determinamos a pratica
pedagógica que permeará todo o plano de ensino e nos permitirá na elaboração, tais como na formação das turmas,
organização de espaços, elaboração das atividades, a rotina, o tempo planejado para cada atividade, as formas de
avaliar, buscando sempre um feedback da nossa pratica de ensino e do trabalho que será realizado no agrupamento
II A, desenvolvido pela equipe.

A proposta pedagógica da Pierre Weil segue a linha norteadora interacionista-construtivista, em que a criança é
vista como um cidadão, portadora de direitos e produtora de cultura;

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está
inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico. É
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profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família,
biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que
estabelece com outras instituições sociais. (RCNEI, Vol.I, p.21)

A criança sendo um sujeito social e histórico nos permite entender que ela sente, pensa e procura compreender e
ver o mundo de um jeito próprio, expressando através de diferentes linguagens, precisando ser respeitada em sua
individualidade. A criança explora tudo o que a envolve, imitando, repetindo e se relacionando, ela cria, recria,
significa e comunica.

A educação infantil é a 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 (LDB, art.29).

Neste plano de ensino buscamos desenvolver as crianças em todas as suas possibilidades e potencialidades,
respeitando suas bagagens, culturas e limites, auxiliando-as em suas descobertas, incentivando-as em suas
curiosidades e motivando-as em sua imaginação. Trabalharemos de forma coletiva, mas respeitando o individual,
desenvolvendo o trabalho pedagógico por meio do brincar, facilitando sua forma particular de expressão,
comunicação, pensamento e linguagem.

Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras
pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um
intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. (RCNEI, vol.1)

O ensino-aprendizagem terá como base a afetividade, pois segundo Wallon (apud Almeida, 1999) destaca que “a
afetividade e a inteligência constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois ambas tem funções bem
definidas e, quando integradas, permitem a criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados” (p.51).
Sendo fundamental para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social da criança.

Acredito ser impossível trabalhar o cuidar sem o educar, eles são indissociáveis, quem cuida já esta desenvolvendo
na criança um aprendizado por tais atitudes para com a mesma, fazendo parte do processo de todo ser humano em
desenvolvimento.

Nossa turma esta composta por trinta e uma crianças com idades que variam entre um ano e seis meses e dois anos
e onze meses de idade. Dentre estes, dezessete são meninos e catorze são meninas. São crianças que ficam período
integral, as que vieram do berçário foram vinte e três, as que ainda permaneceram no agrupamento II devido à
idade foram sete e uma que esta frequentando pela primeira vez a educação infantil. As crianças matriculadas
fazem parte da comunidade, no caso moradoras do próprio bairro e mediações, em sua maioria de classe social
média renda. A maioria das crianças não possui a linguagem oral desenvolvida e usam fraldas, mas todos se
locomovem sem auxilio. Usamos como critérios para a montagem da turma, que irmãos gêmeos não fiquem na
mesma sala, para que possam se desenvolver individualmente sem a influência um do outro. A gestão montaram os
cincos agrupamentos, as quais dividiram as crianças matriculadas. Foi uma divisão equilibrada entre diferentes
sexos e idades, com o objetivo de propiciar e potencializar um espaço de socialização e aprendizagem entre as
crianças por meio das diferenças, utilizando como referencia Vygotsky (1984), o qual diz que todo ser humano é
fruto da interação com meio em que vive.

Vygotsky (1998) fala do lúdico e sua importância e conclui que o brinquedo surge dessas necessidades não
realizáveis de imediato. Eles são construídos quando a criança começa a experimentar tendências não realizáveis:
para resolver a tensão gerada pela não realização de seu desejo, a criança envolve-se em um mundo ilusório e
imaginário onde seus anseios podem ser realizados no momento em que quiser. Esse mundo é o brincar.

As brincadeiras fazem parte de um processo de construção da criança, pois ela facilita o aprendizado e ativa a
criatividade, permitindo com que as crianças criam e recriam. Nós educadores, como mediadores precisamos estar
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atentos a esta prática do lúdico. As crianças apresentam seu estado emocional por meio do brincar, é no brincar que
a crianças e descobre as oportunidades de mais descobertas, o brincar faz parte do desenvolvimento de qualquer ser
humano. A creche oferece vários espaços para esse momento com uma área bem ampla, tais como : parque, casa de
boneca , quiosques, tanque de areia , pátios.

A linha norteadora da qual acreditamos e trabalhamos é Interacionista, em que a criança tem a capacidade de
construir seu próprio conhecimento e com o auxilio do professor, considerando-os como mediadores param o
desenvolvimento de cada criança, propiciando experiência para o progresso de suas capacidades cognitivas
(memória, raciocínio, atenção entre outras), por meio da interação, socialização e o lúdico, tratando-se de um
processo longo, desenvolvido de forma contínua e dinâmica partindo dos primeiros anos de vida. Nas atividades
livres, estaremos mais atentos ao que as crianças estarão reproduzindo e nas atividades dirigidas trabalharemos em
pequenos e grandes grupos de acordo com os objetivos. Assim poderemos trabalhar com as crianças com vários
tipos de organizações e maneiras, agrupando meninos e meninas, crianças no mesmo nível de desenvolvimento,
mais velhos com os mais novos, buscando alcançar os objetivos específicos de cada atividade. Usaremos o pátio
para atividades dirigidas, brincadeiras de roda; os quiosque para pinturas, colagens e modelagens, usando os
materiais disponíveis para cada atividade como, tinta guache, giz de cera, cola, papel crepom, papel Kraft, Eva,
isopor ; os parques para brincadeiras livres e dirigidas,como circuito; a casa de boneca para a interação e
socialização, motivando-as compartilharem os brinquedos e espaços umas com as outras; Os tanques de areia para
maior integração;

Buscando alcançar o desenvolvimento da criança por meio das vivencias, interações, experiências, autonomia,
emoções, respeitando sua cultura e construindo valores. Trabalhamos com o cuidar e educar, pois eles são
indissociáveis, de maneira que a criança em si já esta em processo de desenvolvimento humano. Tendo como
proposta pedagógica o objetivo de garantir a criança o acesso ao processo de apropriação, renovação e articulação
de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens.Aplicaremos nos espaços externos atividades que
criarão interação entre as crianças como brincadeiras, que nos evidenciarão, por meio das vivências, o
acompanhamento da evolução psicomotora de cada criança, de acordo com o desenvolvimento individual.

Trabalharemos com projetos permanentes como “Sexta em cena” (todas as sextas feiras são realizados teatros
apresentados a todas as crianças da unidade, pelas professoras, monitoras e com a participação direta das crianças),
“Comemoração dos Aniversariantes” (toda última sexta feira do mês comemoraremos no pátio, em uma grande
roda, os aniversariantes do mês), criando a socialização e integração entre crianças de todos os agrupamentos, para
que as crianças interagem umas com outras.

Projeto Estreitando os Laços Trabalharemos por meio das interações da criança com o seu meio social. Temos
por objetivo de alcançar o conhecimento global do ser humano, ampliar seus conceitos sobre sua identidade,
descobrir que o individuo está presente em todas as comunidades, relacionando-se com outros seres e com todo o
ambiente onde vive, permitindo que a criança conheça a própria história familiar promovendo um processo de
interação, afetividade, apropriação de regras de convivência, hábitos e emoções. Esse projeto nos norteará ao longo
do ano também em relação ao desfralde e autonomia no momento das refeições, onde incentivamos que realizem
independentemente. Realizamos as intervenções nas crianças visando também esse aprendizado.

Projeto Copa do Mundo – Descobrindo as Riquezas do nosso Brasil:O desenvolvimento deste projeto mostrará
para o aluno a diferença entre as regiões do nosso país, em relação ao modo de se vestir, alimentação e música.
Com o objetivo de divulgar, valorizar e conhecer as culturas do Brasil, tendo como ponto de partida os principais
jogadores da seleção brasileira, tomando como referência para o trabalho a região em que nasceram, viveu e se
descobriram jogadores. Como atividade manual será desenvolvido bolas de futebol com material reciclável , como
jornal velho , cola , meias antigas , pincel , papel laminado , giz de cera e bolas de isopor , priorizando a
sustentabilidade.

Projeto Sistema Solar:Aplicaremos esse projeto com as crianças para que desde cedo entendam a formação do
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espaço, conheçam os diferentes planetas e entendam como alguns fatores no espaço interferem em nossas vidas,
além de exercitar suas habilidades manuais, musicais e corporais, estimulando a curiosidade pelo universo e
evidenciando fenômenos da natureza, enriquecendo o vocabulário.

Projeto Pintando o Sete:Exploraremos as diversas linguagens artísticas das crianças, como forma de expressão da
sensibilidade e da criatividade. Expressando-se com espontaneidade através da dança, favorecendo a livre
expressão de sentimentos e ideias, por meio de criações artísticas. Será confeccionado um livro do artista mirim
com diversos materiais.

Além dos projetos apresentados acima, estaremos desenvolvendo nesse ano as Semanas Educativas e eventos
como: Dia da inclusão (13/04), a professora de Educação Especial indicará a cada sala um tipo de necessidades
especiais, e cada sala estará realizando algum tipo de apresentação ou brincadeira referente ao que cada sala ficará
responsável. Semana da Horta Escolar (14-18/05), Será criado uma pequena horta por meio de recicláveis,
apresentaremos alguns tipos de hortaliças e verduras e plantaremos juntamente com as crianças, cuidaremos e
regaremos, para que as crianças possam se conscientizar da responsabilidade do cuidar e a necessidade do tempo de
espera.Juntamente com a importância da ingestão desses alimentos no momento das refeições . II Festa da Roça e
a Expo Nave, estaremos expondo os trabalhos feitos pelas crianças (coletivo ou individual) até o presente
momento. Em relação à festa estaremos apresentando danças típicas das roças voltadas para a família, com a
participação de todos da comunidade. Semana da Familia , apresentaremos ás crianças á importância da família,
para seu desenvolvimento social, pois os mesmos fazem parte da construção de uma geração que continua a
crescer.e teremos a tradicional Festa da Familia , trabalharemos para que as famílias sejam participativas no meio
escolar. Semana do Carlos Gomes, estaremos criando formas e condições para as crianças terem mais acesso às
musicas clássicas, instrumentos musicais e o reconhecimento das obras de um ícone Campineiro, construiremos
uma mini orquestra com a confecção manual dos instrumentos. Semana da criança serão realizados brincadeiras,
jogos, brinquedos como: pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha e escorregas infláveis, agradando as crianças e
proporcionando a elas momentos de alegrias e interação. Semana do Livro estaremos falando sobre a importância
do livro e seus benefícios, estimulando as crianças a ter contato e o hábito do uso de livros. Escola Aberta com
exposição e apresentação das atividades que foram realizadas pelas crianças no decorrer do 2º semestre.

Para a realização destes projetos, eventos e semanas educativas, contamos com os espaços físicos que a unidade
dispõe para a utilização das crianças serão: um pátio coberto e amplo com um palco a disposição, parques,
quiosque, casa de boneca, tanques de areia, refeitório, dois banheiros amplos e espaços que dispõem para vários
tipos de brincadeiras de correr, pular, entre outras atividades.

A avaliação se faz necessária para acompanhar o desenvolvimento das crianças, seu desempenho e progresso.
Avaliaremos por meio de registros por meio da escrita, fotos, fichas, questionários, relatórios e reflexão, portfólios
(exposição das produções das crianças), auto-avaliação para as crianças maiores (importantíssima para tomada de
consciência da criança do seu momento de aprendizado e desenvolvimento),e observações dos trabalhos individuais
e coletivos, ao longo do ano, que nos permitirá ver e rever os resultados desta avaliação, observando e refletindo o
método do ensino-aprendizagem do educador, buscando sempre um feedback, para uma reflexão e um olhar mais
atento para a particularidade e especificidade de cada criança, para que possa ser uma visão ampla do social,
cognitivo, afetivo e motor, onde poderemos apontar e mudar nalgumas de nossas ações, pensando no melhor
desenvolvimento para nossas crianças.

Todas as atividades produzidas pelas crianças serão expostas na unidade para os pais tenham acesso por meio de
fotos, registros, mostra e reunião da familia e educadores (RFE). Assim também serão compartilhados com a
equipe gestora no TDC , NAED, SME, em busca de uma devolutiva para melhor desenvolvimento do nosso
trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 287/322

10/05/2018 às 16:56:03

ALMEIDA,Laurinda Ramalho de;MAHONEY, Abigail Alvarenga. Constituição da pessoa na proposta de Henri
Wallon. Edicoes Loyola, 2004 – 147 paginas

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_ceb_0199.pf

http://brincarbrincando.pbworks.com/f/brincar%20_vygotsky.pdf

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf

Agrupamento II-B

Professora: Irma Maria Cônsolo

Monitoras: Adriély Varela Constantino, Regiane de Souza Alves

Este plano de ensino constrói-se a partir do respeito, da pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira. O
professor de educação infantil deve agir como parceiro e incentivador das descobertas das crianças, respeitando
seus limites, suas necessidades e cultura, ou seja; mediador do conhecimento, dando credibilidade às ações das
crianças tornando – as significativas e importantes

A criança atendida na Educação Infantil necessita ser tratada com respeito e carinho, levando-se em consideração
as diferenças entre elas, já que o desenvolvimento afetivo se dá paralelamente ao desenvolvimento cognitivo e tem
profunda influencia ao desenvolvimento intelectual, pois segundo Piaget, o aspecto afetivo por si só não modifica
as estruturas cognitivas mas pode influenciar que haja mudanças nessas estruturas.

Tendo em vista que essa Proposta Pedagógica tem a criança como foco do planejamento escolar, nos valemos da
definição da Lei de diretrizes e Bases para definir a criança em questão:

(...) a criança 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. (Resolução CNE/CEB, 2009,p.1)

Assim, torna-se imprescindível compreender a indissociabilidade do binômio cuidar e educar para o
desenvolvimento integral da criança de 0a 5 anos e 11 meses. Entendendo o cuidar por valorizar e ajudar a
desenvolver as capacidades básicas ligada à garantia das necessidades físicas (alimentação, higiene, sono), aliado à
construção de um ambiente em que estejam presentes também a segurança emocional e as possibilidades de
expressão de sua curiosidade intelectual. Consideramos que o educar se concretiza em propiciar situações de
brincadeiras, cuidado e aprendizagens que contribuam e estimulem o desenvolvimento e as capacidades cognitivas
e emocionais da criança.

Pensando na importância da dupla cuidar-educar, os momentos de higiene, descanso e alimentação devem seguir o
planejamento, possibilitando o bem estar da criança além de serem oportunidade de valiosos aprendizados.

Para tanto, a rotina do atendimento da creche deve se visar se concretizar num espaço prazeroso, aberto a
descobertas, interessante para a criança e até uma extensão, manipulação e experimentação do conhecimento com
material didático apropriado à faixa etária, tornando a ação do professor com viés investigativo e socialização de
experiências diversas com uma prática reflexiva que transforma e reconstrói o conhecimento pela análise crítica
cotidiana.

Acredito na linha norteadora Interacionista que considera a criança construtora de seu conhecimento e o educador
mediador de todo o processo educacional, buscando a aprendizagem significativa, despertando a curiosidade,
capacidade de argumentar e o prazer de aprender, destacando sempre o brincar como elemento fundamental.
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O agrupamento II objetiva o desenvolvimento integral das crianças de um ano e seis meses de idade até três anos e
nove meses, proporcionando vivências de situações lúdicas, livres e orientadas; visando a construção da autonomia
e do crescimento e a formação de hábitos, valores e atitudes.

Vygotsky (1998), indica a relevância de brinquedos e brincadeiras como indispensáveis para a criação da situação
imaginária. Ao brincar a criança movimenta – se em busca de parceria e na exploração de objetos; comunica – se
com seus pares; expressa – se através de múltiplas linguagens; descobre regras e toma decisões.

Segundo Suely Amaral Mello Mineo:

“(...) uma importantíssima do nosso trabalho como professoras e professores, é que trabalhamos profundamente o
desejo e o exercício da expressão por meio de diferentes linguagens: a expressão oral por meio de relatos, poemas e
música, o desenho, a pintura, a colagem, o faz de conta, o teatro de fantoches, a construção com retalhos de
madeira, com caixas de papelão, a modelagem com papel, massa de modelar, argila, enfim, que as crianças
experimentem os materiais disponíveis que a escola e seus professores têm como responsabilidade ampliar e
diversificar sempre.”( Mello. Sueli A, 2007, p 68)

Pensando nisso, o papel dos educadores do agrupamento II será de mediadores, proporcionando situações de
desenvolvimento e aprendizado.

Para que os objetivos traçados sejam alcançados, todos os espaços da unidade serão usados, explorados e
valorizados. Garantir o contato das crianças com os diferentes materiais é condição importante para a qualidade da
educação e das produções. Sendo assim, disponibilizaremos diversos recursos: jogos, brinquedos pedagógicos,
areia, reciclados, água, etc..

Enquanto educadora e mediadora tenho a responsabilidade de oferecer e oportunizar condições e recursos para que
as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.

Sendo assim gostaria “de uma escola onde a criança não tivesse que saltar as alegrias da infância, apressando – se,
em fatos e pensamentos, rumo à idade adulta, mas onde pudesse apreciar sua especificidade os diferentes
momentos de suas idades.” (Snyders, 1993).

A turma que este plano de trabalho se destina é do agrupamento II B, onde, sou professora. O ambiente educativo é
acolhedor, agradável e comprometido com um trabalho intencional e contextualizado, oportunizando um espaço de
trocas e ampliação de saberes. Esta turma é formada por (31) trinta e uma crianças, sendo (14) quatorze meninas e
(17) dezessete meninos. A faixa etária da sala vai de (01 e 08) um ano e oito a (03 e 04) três anos e quatro meses,
sendo importante o auxilio de toda a equipe, quanto à alimentação, higiene, segurança.

O agrupamento II tem função especial na retirada da fralda das crianças, pois elas se encontram na idade ideal.
Antes de decidir a remoção, é verificado se a criança é capaz de compreender e comunicar-se bem para que ela
possa entender as orientações dos adultos e expressar suas vontades fisiológicas.

Os pais e/ou responsáveis serão ouvidos para saber se estarão de acordo com o processo de retirada das fraldas e
serão orientados antes de começar o processo com as crianças.

Neste mesmo viés de respeito às individualidades, planeja-se a adaptação das crianças no início do ano letivo. Este
planejamento começou no fim do ano passado, quando monitores, agentes de educação infantil e professores dos
Agrupamentos II optaram por manter as crianças que continuaram nesta divisão escolar no mesmo setor, isto é,
com alguns dos monitores e agentes de educação infantil já conhecidos. Assim, tanto as crianças que
permaneceram na sala poderão adaptar-se melhor, como ajudarão os alunos novos a sentirem mais segurança, pois
os primeiros estarão mais confiantes e poderão apresentar o espaço para aqueles que nunca estiveram ali.
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A semana de adaptação das crianças segue horários progressivos (começam a ficar duas horas na escola no
primeiro e no segundo dia, terceiro e quarto dia ate as 11 h, no quinto dia até as 14 h e outros dias o período todo).
Neste período, as atividades planejadas pretendem oferecer segurança, afeto, atenção, respeito, reconhecimento do
espaço, integração entre criança-criança e criança-adulto e adaptação à rotina. Não esquecendo que este momento
também é de adaptação dos adultos de toda a escola com a nova composição escolar. Além disso, é o momento
para analisar os conhecimentos prévios de cada criança a fim de planejar o conteúdo pedagógico.

Inclui-se, ao mesmo tempo, o incentivo e a produção das crianças de textos orais, contanto com o nome próprio,
conhecimento das funções sociais da escrita, desenhos (utilizando diferentes técnicas), esculturas, danças, músicas,
dramatizações, fotografias. Além do estímulo em resolver situações-problemas, desenvolver seus raciocínios
lógico-matemáticos, como classificar, dividir, seriar, sequenciar, contar, quantificar e reconhecer as funções sociais
do número, explorar as habilidades de seu próprio corpo, interessar-se pelo meio que as rodeia e agir neste meio de
maneira consciente.

A criança com deficiência auditiva, matriculada nesta turma, terá todas as suas atividades adaptadas para sua
deficiência, utilizando, também materiais adaptados para que ela possa participar de todas as atividades, sem
exceção, como artes, jogos, brincadeiras e parques, possibilitando seu desenvolvimento e a inclusão de fato.
Observamos que as crianças interagem com ela com cuidado e carinho, reconhecendo suas limitações e
necessidades.

Junto á rotina e as atividades planejadas, o agrupamento II também está inserido nos projetos da escola como:

PROJETO ESTREITANDO OS LAÇOS: trabalharemos com as crianças de forma que conheçam sobre sua
historia de vida e família e de seus amigos, a fim de desenvolver uma imagem positiva de si, confiante em suas
capacidades e habilidades e o conhecimento global do ser humano: conhecendo seu corpo por meio de musicas,
gestos, ampliando conceitos sobre sua identidade e tendo consciência de si e do outro, relacionando-se com outros
seres e com todo o ambiente onde vive e identificando e analisando diferenças, conceitos, pré - conceitos,
características, valores de toda uma sociedade a qual ele está inserido.

PROJETO COPA DO MUNDO, CONHECENDO O BRASIL, O desenvolvimento deste projeto mostrará para
o aluno a diferença entre as regiões do nosso país, em relação ao modo de se vestir, alimentação e música, tendo em
vista um trabalho interdisciplinar. É possível desenvolver diversos conhecimentos através deste evento, pois o
futebol tem um grande espaço em nossa cultura e é preciso lembrar que um evento como a Copa do Mundo reúne
vários países sem a descriminação das diferenças como: raça, religião, classe social etc.

PROJETO SISTEMA SOLAR: trabalharemos de forma que as crianças desde cedo entendam a formação do
espaço, conheçam os diferentes planetas e entendam como alguns fatores no espaço interferem em nossas vidas,
além de exercitar suas habilidades manuais, musicais e corporais. Serão utilizados vários tipos de materiais como
giz de cera, papel Kraft, crepom, laminado, tinta guache, lápis de cor, etc.

PROJETO Pintando o Sete: iremos explorar as diversas linguagens artísticas, como forma de expressão da
sensibilidade e da criatividade, proporcionar momentos de manuseio com tinta e diversos tipos de texturas, explorar
as possibilidades de ideias, utilizando recursos diversificados, explorar diferentes materiais e superfícies para
ampliar as possibilidades de expressar-se por meio deles.

Além de trabalharmos os Projetos, ampliaremos nosso conteúdo onde trabalharemos com as Semanas Educativas
que teremos nesse ano letivo como a. Semana da horta: será trabalhado com as crianças a importância da
alimentação saudável e como cultivar uma horta e a importância da ingestão desses alimentos. Semana da
Família: será trabalhado à importância da família Semana Carlos Gomes: onde através literatura clássica
brasileira trabalharemos nossa cultura com as crianças. Semana da Criança: onde faremos uma semana de
brincadeiras com brinquedos infláveis, banho de esquicho. Semana do Livro: onde trabalharemos a formação de
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novos leitores a leitura e sua importância Dia da Inclusão 13/04: onde abordaremos o respeito e a igualdade do
diferente.

Neste ano letivo trabalharemos também com a Festa da Roça e Expo Nave 08/06, Festa da Família 06/09,
finalizando com a Escola Aberta em 13/12.

A partir deste percurso percebemos o quanto é importante trabalhar com projetos na educação infantil, uma vez que
ao desenvolvê-los professores e crianças encontram-se envolvidos pela temática e podem aprender muito com o
encaminhamento das atividades e sua consecução.

Assim se cumprirá a necessidade de uma prática pedagógica em que se planeje previamente as atividades a serem
desenvolvidas, para que não se perca de vista os objetivos a serem alcançados, de modo que a prática pedagógica
tenha sequencia e permita que a criança atinja determinados objetivos que serão acompanhadas e avaliadas de
forma contínua, por meio de diferentes modalidades, que irão compor documentação a Avaliação Individual e
Coletiva, que servirá de elemento para uma reflexão sistemática e análise dos trabalhos e projetos desenvolvidos.

A unidade escolar dispõe de espaços físicos que serão explorados pelos pequenos, dentre os quais estão: o galpão
coberto, solário, parques, quiosque, etc. Os projetos a serem desenvolvidos possuirão uma duração que poderá
variar conforme o interesse e objetivo dos pequenos pelo assunto tratado.

A avaliação ocorrera de forma a não limitar-se simplesmente registrar o desenvolvimento da criança, mas
representa um acompanhamento constante e uma visão global dos pequenos durante seu desenvolvimento, para que
isto se concretize é necessário, entre outras coisas, que o educador reflita sobre sua prática e que seu olhar atente
para os vários fatores do desenvolvimento, tais como: o social, o cognitivo, o afetivo e motor, na qual a avaliação
deve servir para intervir, modificar e melhorar nossa ação, a evolução e aprendizagem dos pequenos.

Os trabalhos desenvolvidos serão compartilhados ás famílias, através de registros, fotos, relatórios, oficinas, mostra
e reuniões da família e educadores (RFE). Também será socializado com a equipe gestora, NAED, SME,
aproveitando os critérios e sugestões para um enriquecimento profissional.
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Agrupamento: II - C

Professora: Elisângela Ribeiro Da Silva

Monitoras: Aline Yasmin e Elenir

Este plano consiste na tentativa de vencer grandes desafios no campo da educação para atender os bebês e as
crianças pequeninas, isto porque a maneira de ver as crianças vem aos poucos, se modificando. Atualmente emerge
uma nova concepção de criança que ultrapassem a assistência às necessidades biológicas e o adestramento em
hábitos e costumes. É preciso ampliar suas potencialidades e suas capacidades, desenvolvendo suas singularidades
e constituindo-se pela participação na vida coletiva. Isto implica em considerar educação e cuidado indissociáveis.
Infelizmente, não basta o direito á infância estar garantido em papel, em lei, pois as diferenças entre o escrito, o
dito e o feito são assustadoras. E é esse o cenário, o pano de fundo em que devemos pensar para realizar a educação
das crianças de hoje.

Ao se pensar em Educação Infantil, devemos pensar na inserção das crianças no mundo, oferecendo oportunidades
ricas de experiências que possam promover sua integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos,
cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um ser completo e indivisível. Nessa proposta tem como
prioridade o desenvolvimento integral das crianças, buscando compreendê-las, atuando em suas necessidades,
anseios e aprendizagem. Nesta fase é muito importante e necessário propiciar diversos estímulos para que a criança
possa desenvolver-se em todos os seus aspectos, vários são os recursos necessários para que esse processo ocorra,
mas não podemos esquecer que o fundamental para o desenvolvimento integral e saudável é a nossa
disponibilidade em aceitar essa criança, conhecê-la, percebê-la, escutá-la, entendê-la e valorizá-la essencialmente
como ela é. É preciso ter foco nas possibilidades que aparecem e em todas aquelas que ainda estão por vir, para
oportunizarmos um ambiente favorável, de qualidade e de referência para todos.

O agrupamento foi composto por trinta crianças, à maioria por crianças que já frequentavam a creche no ano
anterior, essas crianças já conhecem a rotina, portanto, fazer roda, ir ao banheiro, ao parque, entre outras, são
atividades já vivenciadas anteriormente. A organização desse agrupamento foi feito pela equipe gestora da creche
seguindo as normas da prefeitura, para que as crianças menores tenham a oportunidade de interagir com as crianças
maiores. A faixa etária compreendida nesse agrupamento varia de um ano e meio até três anos. O período de
adaptação, que exige muita atenção por parte de todos os membros da equipe, proporcionou uma atenção especial
para essas crianças, nos momentos de choro, tirando a criança um pouco da sala para acalmá-la, mostrando para a
criança que existem outras pessoas que vão cuidar dela, ajudando a criança compreender que os pais vão embora,
mas voltam. Observamos que muitas das crianças que chegaram á creche, trouxeram seus objetos de apego, tais
como chupetas e cheirinhos, nesse período de acolhimento esses objetos tiveram grande importância porque são os
elos com a família, a casa e o ambiente que deixaram mais importante nesse momento é fazer com que acriança
perceba que é querida tanto pelos pais, quanto pelos adultos que irão cuidar dela na creche. Recebemos as crianças
com brinquedos, balões coloridos tendo em vista amenizar um pouco este momento onde as crianças estão ainda
conhecendo seus educadores, conhecendo e voltando a ver seus coleguinhas.
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Os momentos de troca e higiene serão feitos pelas monitoras conforme a necessidade da criança, nesse momento as
monitoras são orientadas pela professora e pela equipe pedagógica, que a troca de fraldas ou o banho deve ser um
momento especial, no qual deve haver conversa, carinho e brincadeiras aumentando o vínculo entre criança e
adulto.

Cuidar e educar estão sempre associados, pois a partir do momento que estamos cuidando de um grupo de crianças,
estamos também educando e dando-lhes possibilidades de interações produtivas, necessárias às aprendizagens
infantis, o cuidar mantém um vinculo essencial com aquilo que é educar. O ato de cuidar favorece a criança na sua
autoestima fazendo com que ela goste de si mesma e de quem dela está cuidando, o cuidar e o educar acontecerão
em todos os momentos tanto pela professora como pelas monitoras, no parquinho, no refeitório, será nesses
momentos de troca de ideias e de contato direto com as crianças que a equipe fortalecerá seus laços afetivos entre
adultos e crianças. Outro momento importante e imprescindível para repensar sobre a ação indissociável do educar
e cuidar é o momento da refeição, precisamos neste momento, estar atentas se realmente a crianças conseguirão se
alimentar e se for preciso, auxiliá-la neste processo de descoberta, sendo que as crianças menores deverão ser
alimentadas individualmente e sem pressa, para que o ritmo de mastigação seja respeitado, afinal elas estarão
experimentando novas sensações e exercitando suas vontades e necessidades. A organização do tempo e das
atividades acontecerá de forma bem diversificadas, com atividades mais ou menos movimentadas, individuais ou
em grupos. Isto quer dizer que estaremos trabalhando em pequenos grupos o que consiste na divisão da turma em
grupos menores, claro que cada qual com a supervisão e mediação de um adulto, essa divisão da turma poderá
ocorrer em alguns momentos em algumas situações do dia a dia, sendo uma estratégia para o professor acompanhar
ativamente o trabalho e o desenvolvimento das crianças, enquanto isso as outras crianças poderão participar de
outra atividade na área externa da creche, com esquema de rodízio. Na educação infantil as crianças aprendem
através do brincar, e é preciso respeitar a individualidade da criança, instigar sua construção de hipóteses, observar
para poder fazer as mediações necessárias que contribuam para seu processo de construção. Na roda da conversa, a
organização com a turma será feita com todas as crianças para isso é necessário trabalhar com a rotina diária aonde
as crianças vão se acalmando por saberem o que irá acontecer no decorrer do dia, será trabalhado a convivência em
grupo, a chamadinha, musicas e histórias, sendo extremamente importante proporcionar estes momentos garantindo
a oportunidade de interação da turma. Na educação infantil é extremamente importante proporcionar momentos de
fantasia de imaginação, as crianças terão a oportunidade de estar em contato com os livros e histórias infantis, será
contada e trabalhada a história dos três porquinhos, que trabalha bastante as questões do cuidado com o outro, das
responsabilidades, do companheirismo e isto se reflete no dia a dia das crianças que estão sempre imaginando,
criando e fantasiando. Na área externa como parques, serão realizadas atividades que permitam que as crianças,
corram, balancem,subam, desçam, e pendurem-se, escorreguem, joguem bola, brinquem com água, terra,
escondam-se etc. Já no pátio da creche as crianças poderão brincar nas bicicletas e motocas passando por uma pista
simulando uma rua, ou até mesmo de passearem em volta da creche descobrindo novos caminhos novas aventuras,
a casinha de boneca, onde meninas e meninos terão um espaço comum para vivenciar situações de faz de conta, e
os quiosques espaços sombreado, sendo que em um deles possui uma pia com torneira, e um forno a lenha para
possíveis atividades de culinária, que serão desenvolvidas com as crianças durante o ano. Além disso, as crianças
utilizarão uma grande diversidade de materiais, como: brinquedos papéis, tintas, pincéis, cola, massa de modelar,
jogos de encaixe, blocos de construção, material de sucata, roupas, sapatos, panos para brincar, etc. Que serão
utilizados em diversos espaços da creche considerando que a aprendizagem acontecerá fora do espaço da sala de
aula e que todos os espaços serão usados e explorados de forma cuidadosamente planejada. Será proposta a
interação e participação com colegas e adultos de outras turmas em atividades que envolvam histórias, brincadeiras,
jogos, circuitos, dramatizações, confecções de objetos ou cartazes. Essas atividades de integração serão feitas no
pátio, a atividade de circuito mesmo poderá ser realizada no parquinho, ou no pátio da creche com bambolês,
cadeirinhas, colchonetes, entre outros, essas ações estimulam as crianças a andar, se arrastar, pular, subir descer,
contribuem para a construção de diferentes noções, como: dentro, fora, em cima, embaixo, do lado, rápido,
devagar, etc. Cabe a nós educadores organizar seu planejamento de forma a aproveitar as possibilidades de
integração das crianças.

A educação infantil possui um papel importantíssimo na formação da personalidade da criança, visto que permite a
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sua adaptação á vivencia em comunidade, em grupos que vão além dos limites familiares, e contribui para a
formação do eu psíquico. A escola pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis nas interações, tais
como cooperação, a solidariedade, o companheirismo e o coletivismo. As atividades em grupo devem alternar-se
com atividades individuais fazendo assim uso das alternâncias comuns nesse estágio para promover o
desenvolvimento de mais, recursos de personalidade (WALLON, 1973).

Nós educadores, buscamos fazer contínuas reflexões das ações desenvolvidas no dia a dia, buscando cursos
profissionalizantes ou informações que nos ajudem a aprimorar nossas ações pedagógicas. Tendo como base para
estas reflexões, nossas reuniões de TDC que contribui enormemente, ajudando a facilitar e organizar o trabalho de
todos envolvidos nesse espaço, onde professoras também contribuem com sugestões. Durante o ano faremos
acompanhamento com a família quando for necessário e avaliações individuais das crianças que também serão
compartilhadas trimestralmente com as famílias, e alguns eventos como a escola aberta, onde pais e comunidade
podem participar para prestigiar os trabalhos das crianças e de todos que fazem parte dessa equipe, Teremos a festa
da família, que proporcionará momentos de muita descontração e alegria. Por isso, sempre que existir a
possibilidade de envolvimento da família, haverá uma riqueza maior na aprendizagem, e no desenvolvimento,
especialmente porque para as crianças, receber seus pais na escola traz prazer e orgulho. Mesmo na presença de
tantas dificuldades, é preciso ter consciência de que, se queremos alcançar uma prática profissional de qualidade e
intencional, não há outra maneira; é preciso planejar e replanejar. Realmente, sabemos que surpresas ocorrem, mas
também sabemos que estas podem ser previstas, e apesar de inúmeras conquistas e aprendizagens, está claro que
ainda há muito para fazer, para refletir e conquistar.

Neste ano de 2018 o planejamento anual é baseado em projetos discutidos entre professoras e coordenação, em
reuniões de TDC, durante o desenvolvimento de um projeto a professora terá a oportunidade de conhecer melhor as
crianças de sua turma, o potencial de cada uma. Daí a importância de guardar atividades e registros das crianças
que evidenciam seu desenvolvimento.

ProjetoESTREITANDO OS LAÇOS Será trabalhada a higiene pessoal, desenho do esquema corporal,
sentimentos, reconhecimento de objetos pessoais, fotos dos familiares, confecção de cartazes, através de
brincadeiras e histórias abordaremos conceitos valores como a amizade o respeito etc.

ProjetoCOPA DO MUNDO: Conhecendo o Brasil o desenvolvimento desse projeto tem em vista um trabalho
interdisciplinar, é possível desenvolver conhecimentos através deste evento, pois o futebol tem um grande espaço
em nossa cultura. Será trabalhado o esporte futebol formando times entre as turmas, conhecer tradições diferentes
das regiões, atividades que desenvolvam o espírito de equipe, a atenção.

ProjetoSISTEMA SOLAR: será trabalhada a oralidade, ouvir histórias: O planeta lilás, O menino da lua, como
pegar uma estrela, confecção de foguetes e maquetes.

ProjetoPINTANDO O SETE: Serão trabalhadas as diversas linguagens artísticas, como forma de expressão da
sensibilidade e da criatividade, será desenvolvido com as crianças atividades de criação de trabalhos manuais
através de pinturas, colagens, modelagens, texturas, giz de cera, tinta guache, pinceis, papel crepom, laminado e
Kraft, lixa, cola, etc. Além dos projetos serão desenvolvidas as semanas educativas: Semana Da Horta Escolar:
Nessa semana iremos desenvolver com as crianças alguns plantios de hortaliças, o reconhecimento de algumas
delas, através de figuras e desenhos, além de propiciar o contato direto com a terra e sementes.Incentivaremos a
importância desses alimentos em nosso cardápio. Semana Da Família: Nessa semana iremos desenvolver junto às
crianças confecção de cartazes com as fotos de seus familiares, histórias, desenhos que fale da família, filmes
sugeridos: Procurando Nemo, Um dia em família. Semana Carlos Gomes: Nessa semana as crianças participarão de
uma orquestra montada com a execução de alguns instrumentos confeccionados por elas mesmas, com material
reciclado. Semana Da Criança e Semana Do livro: Durante essa semana será realizada oficinas com as crianças, de
pintura de rosto, confecção de brinquedos, teatro, cineminha com pipoca, leitura de histórias etc.
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Os espaços de nossa infância nos marcam profundamente. Sejam eles berço, casa, rua, creche, escola, cidade, sejam
eles bonitos ou feios, confortáveis ou não, o fato é que influenciam definitivamente nossa maneira de vermos o
mundo e de nos relacionarmos com ele. (CAMARGO, 2008.p 45)

O processo de avaliação será feito através de observação e registro, através de fotos e atividades pedagógicas,
respeitando o desenvolvimento individual de cada criança. No coletivo iremos verificar a assimilação da criança no
contexto apresentado durante o ano. As famílias estarão participando do desenvolvimento dos filhos através das
reuniões de pais e escola aberta onde terão possibilidade de verificar os trabalhos expostos dos mesmos. A equipe
gestora participa de uma forma ativa para juntos construirmos uma educação e cuidar de qualidade onde estamos
inseridos.

Referências: Ortiz, Cisele; carvalho, Maria Tereza Venceslau de. Interações; ser professor de bebês- cuidar educar
e brincar, uma única ação. São Paulo; Blucher, 2013.

FORNERO Lina Iglesias. A organização dos espaços na Educação Infantil. In: Zabalza, Miguel. Qualidade na
Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998.

(Camargo, 2008. p45) -(WALLON, 1973)

PROFESSORA: Susana Thais de P. da Silva

MONITORAS: Raquel e Luana

TURMA: AGII – D

A primeira infância é um período crucial na vida da criança. É nesta fase que ela adquire capacidades fundamentais
para o desenvolvimento de habilidades que irão impactar na sua vida adulta. A Educação Infantil tem como
principal objetivo criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também, as
possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias (Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil). Mas, para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicia o desenvolvimento de
capacidades, envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e
inserção social. Como mostram a literatura e a experiência, a criança constrói a 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 (Diretrizes Curriculares, pag.19, 2013). É de profunda importância que a
criança esteja feliz em seu processo de ensino aprendizagem, que se sinta segura para mergulhar no mar do
conhecimento e seguir abraçadas por este caminho. Cabe ao educador encontrar a melhor forma de mediar e
realizar situações que consigam unir a reflexão sobre o conhecimento e o prazer em aprender. Conforme disposto
na Lei Federal nº 8069/90 (ECA versão atualizada 2017). A criança têm todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral,assegurado por todas as oportunidades e facilidades, a fim de
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Para os pequenos, quase tudo na vida é brincadeira, por isso, na Educação Infantil, não faz sentido separar
momentos de brincar dos de aprender. Essa simultaneidade pede que espaços e rotina da escola sejam planejados de
modo a proporcionar multiplicidade de experiências e contato com todas as linguagens, o tempo todo, sem abrir
mão, é claro, dos cuidados com segurança e saúde. Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas
situações vividas em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz – de- conta, são reelaboradas. Esta
representação do cotidiano se dá por meio da combinação entre experiências passadas e novas possibilidades de
interpretação e reprodução do real, de acordo com suas afeições, necessidades, desejos e paixões. Vygotsky (1984)
atribui relevante o ato do brincar na constituição do pensamento infantil, pois é brincando que a criança revela seu
estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, com seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o
mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral
indicam que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as dimensões estão
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vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade, e que são inseparáveis, sendo a afetividade
a que contribuiu a energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. A escola é
um lugar de múltiplas escolhas, de novidades e de vários projetos acontecendo no decorrer do ano.

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política ou certo interesse econômico
o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que
ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas
saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se
fundam aí. (FREIRE, 1993a, p. 22-23).

Essa necessidade da existência de quem ensina e de quem aprende é fator importantíssimo no processo
educacional, pois é através dessa consciência que ambos, educadores e alunos constroem vínculos indispensáveis
para a aprendizagem. Para encaminhar as diversas etapas que constituem um trabalho por meio de projetos, o
primeiro momento foi em identificar o agrupamento para desenvolvê-los mais especificamente. Pois é no ambiente
escolar que as crianças desenvolvem e apresentam habilidades de como conviver, negociar, argumentar, respeitar a
opinião do outro, lidar com frustrações, colaborar, trabalhar em grupos. É importante perceber a criança como um
ser em desenvolvimento, com vontade e decisões próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são
adquiridos em função de suas experiências, em contato com o meio, e através de uma participação ativa na
resolução de problemas e dificuldades.Atendendo os eixos necessários para o melhor desenvolvimento da criança
no ambiente escolar, o agrupamento II – C foi constituído por crianças com idade de um ano e oito meses á três
anos. A sala é composta por trinta crianças, sendo dez meninas e vinte meninos. A organização e divisão foram
realizadas pela equipe gestora, identificando a necessidade da demanda de vagas. Se houver necessidade de novas
adesões, o número de crianças poderá ser alterado e adaptando a essas necessidades. A maioria das crianças já
frequentava a escola no ano anterior, sendo necessária a adaptação de dois alunos (menina e menino) que iniciaram
no inicio deste ano. Um número bem significativo está na dependência do uso da fralda, porém o processo do
desfralde ocorre em parceria com a família, iniciando no ambiente familiar para que a escola dê continuidade á esse
processo quando a criança estiver no período de aula.Esses momentos ocorrem dentro da rotina da escola ou
quando a criança sentir necessidade. A equipe das salas é composta por uma professora, que terá sua jornada de
trabalho de quatro horas, e duas educadoras que realizarão o atendimento dessas crianças durante a rotina
escolar.Ao iniciar os projetos, as atividades serão desenvolvidas de acordo com a necessidade do agrupamento
(coletivo, em grupos pequenos ou grandes, diversificando entre menores e maiores, ou só entre meninas e meninos)
a proposta e diversificar o desenvolvimento dos projetos entre a área interna e externa. A escola possui vários
ambientes como: pátio com vários tipos de brinquedos (bicicletas,motocas, escorregador, gira – gira refeitório,
palco para apresentações (sexta em cena) banheiro adequado para as faixas etárias das crianças). No ambiente
externo a escola possui ambientes como: Casinha de boneca, quiosques, tanque de areia, solários e parque com
gangorras, balanços e gira-gira. Esses ambientes serão utilizados constantemente de modo a cumprir objetivos no
aprendizado das crianças e interação entre os mesmos. Estimularemos a parte psicomotora e será acompanhada a
evolução nesses momentos por parte da equipe. Trabalharemos ao longo do ano os projetos pedagógicos:
“Estreitando os Laços”. Neste âmbito, este projeto trará o conhecimento global do ser humano, ampliando
conceitos sobre sua identidade, descobrindo que o indivíduo está presente em todas as comunidades, relacionando –
se com outros seres e com todo o ambiente onde vive, permitindo que a criança conheça a própria história familiar,
promovendo um processo de interação, afetividade, apropriação de regras de convivência, hábitos e emoções.
Trabalharemos com leitura de histórias, conhecer as partes do corpo através de músicas, brincadeiras, exploração
de diferentes materiais: fotos, pinturas com tintas, placas com expressões, confecções de painéis, história de vida da
família e o nascimento da criança. “Copa do Mundo” as atividades serão voltadas as regras e combinados através
de gincana e jogos de futebol, mascote da turma, variedades de ritmos de músicas, danças, vários tipos de comidas
típicas, cores da bandeira das regiões que iremos trabalhar e pontos turísticos da cidade que iremos trabalhar
(Bahia, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul). Utilizaremos o ambiente externo para o
desenvolvimento das atividades, explorando o convívio social no ambiente escolar. Serão utilizados vários tipos de
materiais como: Tinta guache, pincéis, espoja bola, imagens de revistas de cidades e meio de transportes através de
imagens. “Sistema Solar” iremos despertar nas crianças á curiosidade em diversos aspectos que visam o
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desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional. O objetivo deste projeto e fazer com que as crianças desde
cedo entendam a formação do espaço, conheçam os diferentes planetas e entendam como alguns fatores no espaço
interferem em nossas vidas, além de exercitar suas habilidades manuais e corporais. Trabalharemos sobre a
importância do sol por meio de imagens, conhecer histórias referentes ao tema, oralidade, quantidade, classificação,
visita ao planetário, fantoches, exposição de foguetes. “Pintando o Sete”trabalharemos as habilidades artísticas de
cada criança com o olhar ao desenvolvimento da criança através de atividades com diferentes texturas e objetos. O
objetivo estará relacionado às diversas linguagens artísticas, como forma de expressão da sensibilidade e da
criatividade das crianças. Iremos desenvolver atividades as quais as crianças se expressam espontaneamente através
da dança, favorecendo a criação artística com materiais reciclados, linguagem oral através de histórias e músicas
relacionadas ao tema, e brincadeiras com gestos e ritmos corporais. No decorrer do desenvolvimento dos projetos
iremos unificar as semanas educativas, que são elas: Educação Inclusiva, Guilherme de Almeida, Semana da
família faremos apresentações para as famílias que estarão na escola e poderão constatar os trabalhos em exposição
das próprias crianças e haverá interação entre todos os agrupamentos , Carlos Gomes destacaremos a música e
construiremos instrumentos musicais usando reciclável, faremos uma mini orquestra com coral , Semana da horta
onde iremos confeccionar com as crianças uma pequena plantação , terão a possibilidade de constatar os métodos
de cultivo e a importância da ingestão desses alimentos , Semana das crianças e Semana do livro. Estaremos
proporcionando e desenvolvendo um ambiente com apresentações entre as turmas, momentos com brincadeiras,
brinquedos, jogos e desafios, proporcionando um ambiente com situações onde a criança possa explorar com
atitude de curiosidade, prazer e alegria, a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa.

A avaliação ocorrerá através de registros que irão acontecer em todos os momentos através de fotos, anotações pelo
caderno de registro no coletivo e individual. A avaliação irá acontece em uma análise diária do desempenho da
criança e de aspectos característicos de seu processo de aprendizagem em cada uma das áreas trabalhadas e
desenvolvidas no decorrer dos projetos, respeitando o desenvolvimento de cada criança e sua faixa etária. Nosso
trabalho como educador será acompanhado por reuniões periódicas de TDC e com envolvimento de toda equipe
gestora, onde também estiveram presentes na construção do plano e projetos. As famílias terão oportunidade de
participar do desenvolvimento e evolução através de reuniões de pais e escola aberta. Todos juntos construindo
uma educação de qualidade.
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Os seres humanos estão diretamente ligados em seu próprio desenvolvimento por meio da interação com a
mediação. Segundo a afirmação de Vigotsky (1984, apud WAJSKOP, 2007), é na brincadeira que a criança
consegue vencer seus limites e passa a vivenciar experiências que vão além de sua idade e realidade, fazendo com
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que ela desenvolva sua consciência.

"O período de vida atendido pela Educação Infantil caracteriza-se por marcantes aquisições: a marcha, a fala, o
controle esfincteriano, a formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de representar usando
diferentes linguagens. [...] Assim, como a motricidade, a linguagem, o pensamento, afetividade e a sociabilidade
são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das interações que, desde o nascimento, a criança estabelece com
diferentes parceiros, a depender da maneira como sua capacidade para construir conhecimento é possibilitada e
trabalhada nas situações em que ela participa." 2013 (p.86)

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNsEd):

Dentro desse contexto trabalhamos com a metodologia da Proposta Sócio Interacionista e da Pedagogia de Projetos,
assim a criança torna-se agente do próprio saber conforme comentado logo acima. Pois, o conhecimento é
adquirido de maneira própria, mas sempre com a mediação do adulto. Desta forma a Pedagogia de Projetos permite
que a criança possa:

"Aprender participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos
para atingir determinados objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas experiências
proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada". (LEITE, 2000)

Pois são nas brincadeiras, que se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e
resolver problemas. Brincando, elas podem desenvolver sua imaginação, além de criar e respeitar regras de
organização e convivência, que serão, no futuro, utilizadas para a compreensão da realidade.

Sendo assim, as experiências vividas e adquiridas pelas crianças nessa vivência diária de aprendizagens, acaba de
forma agradável contribuindo para a aquisição do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor das crianças.

A turma do agrupamento Il E, é composta por mim, Professora Glaice, que assumirei a sala pelo período da manhã
e mais 2 monitoras que ficarão com as crianças em período integral. Esta turma é formada por (32) trinta e duas
crianças, sendo (14) quatorze meninas e (18) dezoito meninos. A faixa etária da sala vai de (01 e 08) um ano e oito
a (03 e 04) três anos e quatro meses, sendo importante o auxilio de toda a equipe, quanto à alimentação, higiene,
segurança.

Esta organização de agrupamento foi planejada afim de promover a convivência entre as diferentes idades
estabelecendo relações diversas dentre si, inventando brincadeiras entre menores e maiores, apropriando-se de
variados espaçados, antes restrito a apenas uma turma.

O acolhimento das crianças e famílias foi planejada com toda a equipe pedagógica, onde teremos inicialmente o
período de adaptação que levará em conta o processo de adequação de cada criança. Dessa forma, há muito o que
ser feito com a turma, afim de garantir que o período que ficam no CEI tragam a eles, além de todo o cuidado e
amparo emocional que essa idade necessita, novas vivências e interações distintas das que estão acostumados a
vivenciar em casa com a família.

No CEI contamos com amplos e variados espaços para utilização das brincadeiras, pois, precisam de liberdade e
segurança para se movimentar e explorar os espaços que este ambiente oferece.

Buscaremos estabelecer uma rotina, onde iniciaremos no período da manhã o acolhimento das crianças feito por
mim e por uma monitora, roda musical e o café da manhã, momento no qual, além de conversar, cantaremos
bastante. A manhã seguirá com parque, pátio, tanque de areia, atividades e brincadeiras pedagógicas dirigidas
baseadas sempre nos projetos e nas semanas temáticas, almoço e o momento do sono, que é muito importante para
o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Já no período da tarde, assim que as crianças acordam tomam o
lanche e acontecem atividades de recreação com as monitoras, logo o jantar e as trocas finais para preparar as
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crianças para irem embora.

"As culturas infantis são constituídas por um conjunto de formas, significados, objetos, artefatos que conferem
modos de compreensão simbólica sobre o mundo. Ou seja, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias que
expressam o olhar infantil, olhar construído no processo histórico de diferenciação do adulto. Os brinquedos e
brincadeiras elaborados e vivenciados pelas crianças ao longo da história da humanidade são, portanto, objeto de
estudo que surgem à medida que entendemos a infância como categoria geracional sociologicamente instituída e
produtora de uma cultura própria".(2007, p.3)

No CEI iremos trabalhar com muitas atividades que estimulem às crianças nesta faixa etária, sempre respeitando os
limites de cada uma. Segundo Carvalho:

Preparamos os ambientes para que fiquem propícios para a acolhida e para o aprendizado, despertando os interesses
deles a cada olhar, a cada toque, a cada sentido que será posteriormente estimulado. Deste modo, serão preparadas
atividades que, de alguma forma, guardam ligações com a identidade da casa de cada um deles, da família e da
escola, com a realização de brincadeiras com outras crianças e adultos que propiciem troca de experiências e o
estabelecimento de uma relação de confiança. O estabelecimento da rotina, de regras e limites dentro e fora da sala,
incentivando assim o respeito por si mesmo e pelos outros.

Na organização de diversas atividades proporcionaremos situações que promovam a estimulação motora global,
auxiliando a criança na habilidade motora grossa e fina, como alcançar e bater em alvos parados e em movimento,
brincar com bolas de diferentes tamanhos, chutando-as, arremessando-as com as mãos para o alto ou para os
amigos e o uso do minhocão e bambolês, concluindo parte da coordenação motora desta faixa etária que contempla
o equilíbrio e a tonicidade muscular.

Também é importante a realização de atividades que ajudem a construir sua consciência e imagem corporal, como
brincadeiras com as crianças em frente ao espelho e cantigas que permitam estimular a imitação através de sons e
gestos que incluem as partes do corpo, fazendo com que eles desenvolvam a sua capacidade representativa, sempre
desempenhando brincadeiras adequadas à possibilidade motora.

Os materiais que são disponibilizados para as crianças têm o intuito de fazer com que elas percebam as diferenças
de peso, tamanho e textura, afim de que possam, aos poucos, conhecer, comparar, seriar e estabelecer semelhanças
e diferenças entre os objetos.

As crianças também podem brincar com saquinhos ou garrafas, feitos de feltro recheados com arroz, feijão,
macarrão, farinha de trigo, maisena, gelatina, pipoca, massa de modelar, areia, grama, folhas, milho, etc; com
garrafinhas de água / refrigerante que contenham água com glitter, água com óleo, gel, bolinhas de pelúcia,
elásticos de cabelo, água com maisena e corantes, bolinhas de sabão, água com brinquedos que boiem afim de que
as crianças observem como esses elementos se comportam mediante os movimentos.

Com contos e histórias infantis iremos apresentar através de livros próprios, para que eles possam manuseá-los,
pequenas histórias.Realizar a contação de histórias, através de livros com figuras atraentes ou por meio de
fantoches e encenações com ou sem música. Essas atividades também favorecem o trabalho com a linguagem oral e
a leitura. Atividades psicomotoras com representatividade corporal, musical e gestual.

No decorrer deste ano letivo trabalharemos com projetos já definidos, onde as atividades foram adequadas às
necessidades das crianças.

Projeto Estreitando os laços, Teremos como objetivo ressaltar a importância da família e diversidades das
mesmas, trabalhar junto com a participação da família no ambiente educacional, é de fundamental importância para
o desenvolvimento de nossas crianças. Por isso se faz necessário o acompanhamento no processo de aprendizagem,
seja no ambiente familiar ou no educacional.
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A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social. Visaremos favorecer
novas interações, ampliando seus conhecimentos a respeito de si e dos outros, promovendo o reconhecimento de
diversidades, contribuindo para a construção do coletivo, favorece a estruturação da identidade, bem como de uma
auto imagem positiva.

Conhecer sobre sua história de vida através de sua família, amigos e comunidade educacional, a fim de desenvolver
uma imagem positiva de si, tornando-se confiante em suas capacidades, especificidades e habilidades, pois é na
educação infantil que a criança conquista suas primeiras aprendizagens - adquirindo a linguagem oral e gestual,
motora, emocional e social, construindo o pensamento simbólico e cognitivo.

Projeto Copa do mundo, conhecendo as riquezas do nosso Brasil, Através do esporte de futebol iremos instigar
as crianças sobre prática de esporte, tão importante relacionado a cultura do nosso país.O desenvolvimento deste
projeto mostrará para o aluno a diferença entre as regiões do nosso país, em relação ao modo de se vestir,
alimentação e música, tendo em vista um trabalho interdisciplinar. Divulgar, valorizar e conhecer as culturas do
Brasil, tendo como ponto de partida os principais jogadores da seleção brasileira, tomando como referencia para o
trabalho a região em que nasceram, viveram e se descobriram jogadores.Visualizar danças, músicas, comidas,
roupas e pontos turísticos tradicionais de cada cidade trabalhada; Compreender e Respeitar o trabalho coletivo.
Cultivar sentimento de respeito às diferentes culturas.

Projeto Sistema Solar, iremos introduzir as crianças à ciência e estimular sua incessante curiosidade
desenvolvendo diversos aspectos que visam seu desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional. O objetivo
será fazer com que as crianças desde cedo entendam a formação do espaço, conheçam os diferentes planetas e
entendam como alguns fatores no espaço interferem em nossas vidas, além de exercitar suas habilidades manuais,
musicais e corporais.

Projeto Pintando o sete, nosso objetivo é trabalhar com as crianças algo que desperte grande interesse neles.
Explorando assim, diferentes materiais, descobrindo novas formas de manuseio, percebendo características, efeitos
e propriedades diversas, promovendo o seu desenvolvimento através das conversas e brincadeiras, oferecendo
diversos materiais de diferentes texturas e cores, diferentes objetos e materiais que os levem a ampliar suas
vivências e aguçar as suas curiosidades de maneira desafiadora.

O intuito de conhecer e desenvolver as habilidades artísticas de cada criança com o olhar ao desenvolvimento. As
crianças apreciam conhecer a função e a utilidade das artes, pois nesse contexto elas estão formando suas
concepções sobre o mundo e sobre si mesmas. Precisamos então garantir um espaço para que o aprendizado das
artes possa contribuir para o aprimoramento da representação da realidade e da consciência.

Trabalharemos também com as Semanas Educativas que serão: Semana da horta: será trabalhado com as crianças
a importância da alimentação saudável e como cultivar uma horta, conscientizar e estimular a ingestão desses
alimentos. Semana da Família: será trabalhado à importância da família, tendo apresentações para as mesmas
Semana Carlos Gomes: onde através literatura clássica brasileira trabalharemos nossa cultura com as crianças,
muita musica e construção de instrumentos Semana da Criança: onde faremos uma semana de brincadeiras com
brinquedos infláveis, oficinas com cantinhos diversificados, dia da beleza. Semana do Livro: onde trabalharemos
a formação de novos leitores a leitura e sua importância Dia da Inclusão 13/04: onde abordaremos o respeito e a
igualdade do diferente.

Neste ano letivo trabalharemos também com a Festa da Roça, onde abordaremos as diferenças culturais. Expo
Nave, com a exposição dos projetos do primeiro semestre. Festa da Família em 06/10, onde traremos as famílias
das nossas crianças para próximo de nós, retomando a importância da família na comunidade escolar. E para
finalizar a Escola Aberta, com a exposição das atividades do segundo semestre.

Mediante o trabalho com os projetos, todas as atividades que serão realizadas com as crianças serão desenvolvidas
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no âmbito coletivo e serão confeccionados painéis os projetos e semanas educativas, que serão expostos ao final de
cada trimestre.

Acreditamos que a Educação Infantil deva ter uma base consistente em uma proposta pedagógica, levando em
consideração a organização do tempo, do espaço, e dos materiais em função das características da turma para que
possamos continuar a desenvolver todas essas linguagens. Este plano está baseado no documento da Prefeitura
Municipal de Educação, “RCNEI - Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (1998).

E assim, propiciaremos situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, através do desenvolvimento das diversas
linguagens.

Acredito no que tange essa faixa etária, podemos construir o conhecimento dessas crianças baseando nos objetivos
e conteúdos citados, até o término deste ano letivo, garantindo um ambiente rico, prazeroso, saudável e não
discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

A propósito no que diz respeito ao processo de higiene e da relação dos adultos com o banho e a troca de fraldas
são um momento privilegiado para que os pequenos explorem e reconheçam o próprio corpo e as diferenças
existentes entre uma criança e outra. Nesse momento, a íntima relação entre o cuidar e o educar torna-se mais
palpável, pois as educadoras da turma precisam estar conscientes de que a cada toque e a cada expressão, passa-se
uma mensagem, um “ensinamento”, por assim dizer, às crianças.

Em relação à alimentação, eles alimentam-se no refeitório, juntamente com outras turmas, para que haja uma
interação entre crianças menores e maiores que elas. O momento das refeições é particularmente importante,
entendemos que é bom deixá-los comer com colher, formando o movimento de pinça com os dedos e que possam
mexer na comida e tentar levá-la até a boca.

Portanto, no contexto da avaliação, BENTZEN apud MORRISON (1995) cita o valor da observação para avaliação
das habilidades da criança, que, por sua vez, "determina as áreas em que ela precisa de suporte e ajuda adicional"
(p. 45). Ele menciona que a observação é usada para avaliar o "desempenho da criança ao longo do tempo" e que
ela permite que possamos reunir informações que podem ser utilizadas em relatórios para reuniões de pais, assim
como suas conquistas, descobertas, características, mudanças, progressos, necessidades, essa avaliação se faz de
forma continua, visando sempre à melhoria do meu trabalho de modo a favorecer sempre o desenvolvimento pleno
das crianças.

Utilizo para avaliar e documentar o meu trabalho um caderno de registro com anotação individual referente ao
desenvolvimento de cada criança, fotos, atividades, relatórios, exposições dos projetos e de tudo o que será
observado no decorrer desse ano letivo.

Este caderno e também as fotos serão expostas nas reuniões de pais e nos TDC´s, afim de que haja um feedback
dos pais e também da equipe gestora em relação ao que está sendo trabalhado com as crianças desse agrupamento.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Ministério da educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.

_______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referenciais curriculares
nacionais para a educação infantil. Vol. 1 e 2. Brasília: MEC/SEF, 1998.

_______. Prefeitura Municipal de Campinas. Secretaria Municipal de Educação. Currículo em construção.
Campinas, São Paulo.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 301/322

10/05/2018 às 16:56:03

_______. Prefeitura Municipal de Campinas. Secretaria Municipal de Educação. Diretrizes Curriculares da
Educação Infantil Pública. Campinas, SP. 2011.

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. – 6°. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011.

BENTZEN, W. R. Guia para observação e registro do comportamento infantil / Warren R. Bentzen; tradução
AllTasks; revisão técnica Elizabete Villibor Flory. – São Paulo: Cengage Learning, 2012.

CARVALHO, A. M. A.; PONTES, F. A. R. Brincadeira e cultura: viajando pelo Brasil que brinca. São Paulo:
Casa do psicólogo, 2003. v. 1.

LEITE, L. H. A.; MENDEZ, V. Os Projetos de Trabalho: Um espaço para viver a diversidade e a democracia
na escola. Revista de Educação, Porto Alegre: Projeto, ano 3, n.4, p.25-29, jan./jun. 2000.

WAJSKOP, G..Brincar na pré-escola.7. ed- São Paulo: Cortez, 2007.

AGRUPAMENTO III A / F

PROFESSORA:MARIA DE LOURDES LOIOLA RODRIGUES

Ao pensar em Educação Infantil, criança e infância, vamos considerar que a importância que a sociedade atribui à
criança pequena e à sua educação é paralela à construção de saberes com relação a essa faixa etária.

“ No primeiro ano de vida, a criança interage com o meio regida pela afetividade, isto é, o estágio impulsivo-
emocional, definido pela simbiose afetiva da criança em seu meio social. A criança começa a negociar, com seu
mundo sócio-afetivo, os significados próprios, via expressões tônicas. As emoções são intermediárias com suas
relações com o mundo”.(Galvão, 2000)

Entende-se que a concepção construtivista de aprendizagem significa que a aprendizagem é um método ativo de
construção de conhecimentos iniciado pela criança e não uma recepção passiva de saberes pré-construídos pelo
professor. Nesta concepção, as interações sociais são indispensáveis para a construção do conhecimento. É
fundamental partir das características das crianças, onde podemos perceber que as crianças têm vontade e
competências para se comunicar, manifestam interesse umas pelas outras, podem participar e ajudar-se
mutuamente, o que favorece a circulação de idéias. Para Vygotsky, a criança nasce inserida num meio social, que é
a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem, na interação com os outros. Nas
interações cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da linguagem,
no contexto das situações imediatas. As vivências na Educação Infantil tornam-se a base para o desenvolvimento
cognitivo, motor,verbal e mental. Nesse período a criança passa a ser sujeito da sua ação, que constrói sua
autonomia, sua cidadania, sua educação, sua socialização e seus conhecimentos por meio da interação.

A partir das situações lúdicas e dos momentos em que a criança de fato brinca, ela está construindo seu
conhecimento, de uma maneira única e prazerosa. Assim sendo jamais irá esquecer o que aprendeu. O brincar para
a criança é uma das formas de compreender o mundo ao seu redor. A brincadeira Infantil, constitui uma situação
social onde, ao mesmo tempo que há representações e explorações, em outras situações sociais; há formas de
relacionamentos interpessoal das crianças ou eventualmente entre elas e um adulto.

É importante que o professor da educação infantil conheça o perfil de seus alunos e observe as variáveis
relacionadas a esse contexto para que, assim, possa estruturar o seu plano de aula de forma segura e consistente.
(ROSENAU,2012)
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“Destacamos, como primeiro elemento fundamental no processo de

Observação na educação infantil, a reflexão sobre quem é a criança

que será observada e em qual espaço ela está inserida. É importante

também saber que, em um país como o Brasil, as diferenças de opinião

e de oportunidade que as crianças vivenciam são intensas”.

(ROSENAU, 2012, p.145)

A partir da citação de ROSENAU faço uma observação que acredito ser de extrema importância para atuar na
educação infantil, é preciso ouvir a criança, entendê-la em seu contexto, seu tempo de aprender, suas necessidades,
suas atitudes, intermédio do meio em que vive. A Educação Infantil é um momento propício para que a criança
desenvolva a sua identidade e autonomia; a começar pelo crachá do nome, a organização em atividades, a
chamadinha, a entrega do caderninho de recados, nas brincadeiras com músicas, através do espelho e atividades
diversificadas. Segundo Delors, devemos estimular as crianças aos quatro pilares: “ Aprender a conhecer”,
“aprender a fazer”, “aprender a viver juntos”, e “aprender a ser”. Basicamente estes pilares constituem a educação
infantil, um momento de descoberta, aprendizagem e reflexão. Acredito que baseando nisso vou conseguir alcançar
meus objetivos. A constituição da turma é feita pela equipe gestora, sempre seguindo ordens de cadastro,
matrículas, onde são distribuídos aleatoriamente. Portanto, não são definidos por gênero, onde muitas vezes acaba
se tendo mais meninas, menos meninos e vice-versa. Essa foi uma forma coerente de se organizar, pois teremos
crianças que já eram da creche antes e outras que chegaram recentemente, dessa maneira nos ajudará na adaptação
e socialização das crianças umas com as outras e ao ambiente escolar.

A proposta para o agrupamento III A / F será de 34 crianças, com idade de três anos e meio a cinco anos e meio,
que permanecem na unidade em período parcial, com uma professora com jornada de trabalho de 22 horas, ficando
quatro horas por dia com as crianças e duas horas semanalmente em reuniões de TDC(trabalho desenvolvido
coletivo), onde serão planejadas, estudadas e discutidos assuntos direcionados ao trabalho pedagógico da unidade.

As atividades pedagógicas serão sempre organizadas de modo a seguir um planejamento prévio, com diversos
momentos em que as crianças possam ter a oportunidade de expressar fatos do seu cotidiano.

A organização do agrupamento se inicia desde a chegada das crianças, onde serão acolhidas com brinquedos,
músicas e livros, faremos Rodas de conversa; que é um momento muito importante no dia a dia das crianças,
abordaremos assuntos de interesse do grupo, chamadinha, trabalharemos com janelinha do tempo, contagem,
lembraremos combinados, hora das novidades, onde as crianças possam expressar seus sentimentos e desejos. As
crianças terão em todos os dias, momentos de higiene, alimentação e brincadeiras diversificadas proporcionando-as
momentos de prazer e socialização.

Durante o ano letivo, estaremos com o olhar voltado para a organização de atividades lúdicas e pedagógicas, para
que as crianças tenham oportunidades para interagir e participar em todos os momentos, seja um trabalho
desenvolvido individual ou coletivo, dentro ou fora das salas ambiente.

A cada trimestre, trabalharemos com projetos, e dentre um e outro trabalharemos com semanas educativas, datas e
temas especiais.

Iniciaremos com o projeto “Identidade e autonomia”,trabalharemos a interação entre as crianças, família e
comunidade, incluindo em oficinas, exposições, reuniões, proporcionando momentos de socialização,
desenvolvendo a oralidade, bem como no resgate da dignidade e da cidadania, com o fortalecimento da identidade,
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da cultura e do restabelecimento da auto estima. As atividades relacionadas serão aplicadas nas salas ambientes que
a escola disponibiliza , arte, linguagem, ciências e matemática. Usaremos os materiais , tinta guache, giz de cera,
cola, papel crepom, revistas, faremos um painel com cartolina e papel Kraft, desenhando um corpo e através de
ficha de identificação saberemos um pouco da história de cada.

Trabalharemos na sala de linguagem; leituras de diferentes gêneros, poesias, trava-línguas, observação e manuseio
de materiais impressos; como livros, revistas e histórias em quadrinhos, faremos rodas de música, de conversas,
conto e reconto de histórias.

Na sala de matemática; utilizaremos a contagem oral, noções de tempo, espaço, jogos diversos e brincadeiras.
Manipulação de objetos e brinquedos, em situações organizadas de forma a existirem quantidades individuais,
suficientes para que cada criança possa descobrir as características e propriedades principais e suas possibilidades
associativas: empilhar, rolar, encaixar e seriar.

Na sala de artes trabalharemos com exploração e manipulação de materiais como; lápis e pincéis de diferentes
texturas, espessuras e carimbos.

Na sala de ciências, envolveremos as crianças na participação de atividades de pesquisas, culinária e degustação,
construção de maquetes e experiências diversas.

Em seguida, desenvolveremos o projeto “ Conhecendo o Brasil”, o dia Mundial da luta contra a “ Educação
Inclusiva” e a semana “ Horta escolar” visando um trabalho interdisciplinar para desenvolver os conhecimentos e
as competências curriculares, conhecer as várias etnias e culturas, a diversidade, religião, classe social e
nacionalidade. Teremos a “ Festa da roça”, com exposições dos trabalhos realizados pelas crianças relacionados aos
projetos desenvolvidos.

Em Artes, confeccionaremos a viseira da copa, bandeirinhas para enfeitar a escola, painéis, confecção da mascote
da copa, ilustrações e desenhos livre, recorte e colagem.

Em linguagem, trabalharemos o “ Hino Nacional”; letra e música, vídeos, músicas da copa, pequenos textos, nome
de alguns participantes dos jogos, enfatizando a história do Pelé (Edson Arantes do Nascimento) e Dadá Maravilha
(Dario José dos santos)

Em matemática, promoveremos jogos e gincanas competitivas entre as crianças, contagem de quantos jogadores em
um time de futebol, suas posições, quantas vezes o Brasil foi campeão e significado de alguns temas: oitavas de
final, quartas de final, semifinal e final.

Em ciências, abordaremos assuntos relacionados à saúde, alimentação, prática de esportes, condicionamento físico,
mental e repouso dos jogadores, as mudanças ocorridas em razão da copa, faremos culinárias e experiências
relacionadas à algumas regiões.

A fim de instigar a curiosidade e estimular o aprendizado das crianças de maneira lúdica e criativa,
desenvolveremos o projeto” arca de Noé”, “ semana da família” e “semana de Carlos Gomes” possibilitando às
crianças a conhecerem histórias e obras importantes da nossa cidade,conscientizar as crianças a preservação do
meio ambiente, refletindo sobre a extinção de alguns animais e suas espécies. Teremos também a “ festa da
família”, proporcionando momentos de lazer, interação e socialização.

Na linguagem iremos desenvolver atividades, socializando informações que as crianças já possuem sobre o assunto,
imitações, mímicas, ritmos, observações, manuseio de livros, revistas, fantoches, contos, danças, teatro e músicas.

Na ciências e matemática, trabalharemos cores, formas, quantidade, tamanho, espessuras, largura, jogos,
alimentação, culinária, espécies de animais e pesquisas.
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Em artes realizaremos atividades diversificadas, utilizando de recursos de pintura, recorte e colagem, desenhos
livre e dirigido e releitura de obras de artes e músicas.

Posteriormente, partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício para promover a saúde e formação
de hábitos saudáveis, iniciaremos o projeto” vida saudável’, estimulando as crianças a consumirem alimentos que
muitas vezes elas recusam no primeiro momento, trabalhando a importância de se ter uma alimentação saudável
como também, o incentivo em aceitar alimentos diferentes. Trabalharemos a “ semana do livro’, conhecendo
diferentes gêneros da literatura Brasileira e conhecendo um pouco das obras literárias de Guilherme Almeida, onde
a essência de sua poesia é o ritmo ”no sentir, no pensar, no dizer’, onde dominou amplamente os processos rítmicos
e verbais. Utilizaremos desse recurso para estimular o desenvolvimento da linguagem oral e enriquecer o
vocabulário das crianças.

Nas salas de linguagem, artes, ciências e matemáticas, desenvolveremos atividades diversificadas, como: leituras
de diferentes gêneros, poesia, conto e reconto de histórias, músicas, manuseio de revistas e rótulos, desenhos,
contagem, jogos, pirâmide alimentar, cores, texturas,formas, tamanhos, culinária, piqueniques, higiene, processo de
transformação, pinturas, carimbos, modelagem, recorte e colagem, reciclagem e atividades lúdicas.

Daremos também continuidade ao projeto permanente que desenvolveremos em nossa unidade “ Sexta em cena”
onde proporcionaremos momentos de interação entre agrupamentos, desenvolvendo a imaginação, atenção,
concentração, expressão corporal e oralidade. Nesse projeto iremos desenvolver atividades de músicas, danças,
conto e reconto, dramatizações e encenações que serão realizadas no pátio com todos os agrupamentos. Com a
mesma intencionalidade realizaremos também o “ Aniversariante do mês” que acontecerá toda última Sexta-feira
do mês, com um cardápio diferenciado e com brincadeiras diversas. Também serão usados os espaços que a creche
oferece para aprendizado através do brincar, tais como : parque , casa de boneca, quiosques, solários, pátio com
atividades e jogos pedagógicos dirigidos.Isto estará inserido no planejamento semanal do ano todo e verificado pela
coordenadora pedagógica que seguirá no processo de desenvolvimento para evolução como um todo.

Buscando compreender as concepções de infância e criança na Educação Infantil, consideraremos que as práticas
desenvolvidas com as crianças são construídas a partir da representação manifestadas no imaginário, de maneira
lúdica e prazerosa, respeitando a função indissociável e tendo em vista os direitos e necessidades próprias das
crianças à alimentação, à saúde, à higiene à proteção e ao acesso ao conhecimento sistematizado por meio do
lúdico. Portanto, fará se necessário uma organização do tempo, espaço e de um planejamento adequado para que o
brincar, o cuidar e o educar não se separem. A avaliação ocorrerá dentro do processo, respeitando a individualidade
de cada criança e como convivem no coletivo, o registro será realizado através de documentos e fotos das
atividades, as famílias irão acompanhar o desenvolvimento através das reuniões de pais e visitação na escola
através da escola aberta e expo nave, onde terão a possibilidade de verificarem os trabalhos de seus filhos através
de exposições organizadas pelos educadores e equipe gestora. Priorizando essa união escola/família seguimos na
construção essencial de uma parceria em busca de objetivos conquistados.

Referências Bibliográficas :

ROSENAU, Luciana dos Santos. Diagnóstico do fazer docente na Educação Infantil. Curitiba: Ibpex, 2012

VYGOTSKY, LEV S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 135 p. (coleção psicologia e
pedagog
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Agrupamento III B

Professora: MIRIAM FERREIRA MALAFAIA
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O Projeto Político Pedagógico tem como prioridade o desenvolvimento continuo e a construção plena com o
envolvimento dos educadores, pais, alunos, e funcionários. Sabemos que temos em nossas mãos futuros cidadãos
em constante transformação cabendo à escola garantir a qualidade dos serviços educacionais oferecidos de forma
geral às crianças.

Nosso objetivo é proporcionar através de um ambiente adequado e rico em estímulos, o desenvolvimento holístico
infantil em todas as suas esferas. Integrando o lúdico com o conhecimento, a descoberta com a afetividade.

“Quando brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois sua iteração
com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui. `` (PIAGET, 1978).

Portanto entendendo a infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, e social, onde a criança
pode realizar trocas de experiência e interagir com os seus pares, onde o brincar favorece a aprendizagem e a
compreensão do saber.

As atividades lúdicas são aquelas que promovem a imaginação e principalmente as transformações do sujeito em
relação ao seu objeto de aprendizagem. O caráter de integração e interação contido nas atividades lúdicas faz com
que o corpo docente utilize estas atividades para integrar o conhecimento com a ação prática na vida dos alunos.

Partindo das premissas descritas acima o agrupamento III `B` Proporcionará trocas de experiências com a mistura
de gêneros e idade. Na sala teremos uma professora, 32 alunos (sendo 13 meninas e 19 meninos) com faixa etária
de 3 a 6 anos. A maioria dos alunos estiveram na unidade educacional em semestres anteriores, alguns deles vieram
do agrupamento II. São crianças que na sua maioria residem, no bairro da escola ou em bairros próximos. A vaga
deles acontece por cadastro. Para formação do agrupamento a direção fez uso do critério da aleatoriedade. Nossa
proposta pedagógica vem sendo aprimorada cada vez mais a qualidade do ensino na Educação infantil, tanto pelo
seu resultado quanto pelo seu processo de construção. Sua função é garantir o bem estar e o desenvolvimento
integral da criança em seus aspectos físicos, psicológico e intelectual. Na maioria das atividades planejadas
poderemos ter momentos onde serão atendidos os interesses da turma. Ao longo do ano letivo trabalharemos com
múltiplas linguagens (oral, corporal, de sinais, sonora, etc.). Uma delas será a roda de conversa, iremos decidir a
rotina da sala, retomaremos as conversas anteriores, valores, regras e combinados. Surgirão assuntos diversos para
troca de opiniões e ideias com maior número de pessoas. Partiremos da premissa de que a criança descobre aos
poucos o mundo que a cerca, e então, constroem novas maneiras de atuar, ofereceremos variados ambientes para
proporcionar esta relação criativa da criança com o meio. Por isso o espaço escolar foi organizado em salas-
ambientes diferenciadas que a turma percorrerá durante o período. Cada sala refere-se a atividades de uma
determinada área de conhecimento: linguagem, arte, ciências e matemática. As propostas e materiais fortalecerão a
convivência entre criança/criança e criança/adulto, gerando desafios para uma melhor compreensão e articulação de
novos saberes. Acreditamos que se faz necessário utilizar diferentes espaços físicos da creche. Os espaços internos
e externos são: salas ambientes, banheiros, pátio, refeitório, parque, tanque de areia, quiosque sem pia, quiosque
com pia e solário. PARQUE: Nesse momento iremos auxiliar e estimular a criança a desenvolver a sua socialização
e motricidade, ajudando também a resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras quando por ventura, as
crianças não forem capazes de soluciona-los sozinhas. Faremos atividades de bolinha de sabão, futebol, pula corda,
brincadeira de esconde-esconde, caça ao tesouro e competições em geral. QUIOSQUE: Exploraremos esses
espaços para realizar conto de história, brincadeira de jogos pedagógicos e culinários, confecção de massinhas,
petecas, rabo de gato, e piquenique. CASINHA DE BONECA: Nesse espaço proporcionaremos momentos
favoráveis para o faz de conta, onde a criança `imita` o que se estabelece no mundo real. PÁTIO: Nesse espaço
trabalharemos a psicomotricidade, estimularemos a organização do esquema corporal, a formação e o domínio do
equilíbrio, a consciência do próprio corpo, o ritmo, a lateralidade, proporcionando jogos e brincadeiras
diversificadas, gincanas, apresentação de teatro e dinâmica de grupo. Brincadeiras livres e dirigidas, brincadeiras
com bicicletas e motocas, pula corda, jogar bola, apresentação de danças e teatro. REFEITÓRIO: Apresentaremos
previamente o cardápio, conversando sobre a importância dos alimentos. Teremos como objetivo trabalhar o
respeito, a amizade, a integração, e a sociabilidade, transformando o refeitório em um espaço de aprendizagem.
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Colocaremos em pratica lavar as mãos antes das refeições e higienização com álcool gel, utilização correta dos
talheres, incentivar as crianças a comer sozinha, saborear as variedades dos alimentos e frutas. TANQUE DE
AREIA neste local será realizado a interação com outras crianças através da linguagem, enriquecendo o
vocabulário, brincar com areia, baldes, pás peneiras estimulam os sentidos ajudam no crescimento e
desenvolvimento além de trabalhar a coordenação motora.

“O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a explicitação do seu
papel social, e a clara definição dos caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os
envolvidos com o processo educativo. Seu processo de construção aglutinará, crenças, convicções, conhecimentos
da comunidade escolar, do contexto social e cientifico, constituindo-se em compromisso político pedagógico
coletivo.” (VIEGA & RESENDE, 1998).

A busca constante de coerência entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que oferecemos a eles é fundamental.
Uma formação rodeada de descobertas de desejos com certeza irá fazer dos ambientes um local onde circulará a
aprendizagem, onde vida e saberes permearão as salas e se misturarão fazendo com o que as crianças aprendam e
participem deste aprendizado. A integração entre os agrupamentos acontecerá através de brincadeiras,
apresentações de teatros feitas pelas crianças, atividades coletivas, visitas as salas para conhecer os espaços
utilizados, contagem de histórias no solário, atividades no pátio. A integração acontecerá também todo mês na
última sexta –feira com a comemoração dos aniversariantes. SALA DE LINGUAGEM – Proporcionaremos para
as crianças o contato com materiais de linguagem, tais como histórias lidas, histórias contadas com fantoche,
deboches, dramatizações, danças, expressão corporal, contatos com livros, revistas, gibis e diversos gêneros
musicais, CD`s e DVD`s, Sessão de cinema, desenhos animados, filmes temáticos, materiais de mídia, brincadeira
de faz de conta, roda de conversa, ficha de chamada, crachás, identificação nas bolsas e objetos pessoais e uso de
fantasias (roupas, tecidos, chapéus, colares, echarpe, bonés, mascaras e outros). SALA DE ARTES – Visando a
importância de ampliar o repertório da imagem das crianças iremos realizar vários trabalhos com artes plásticas,
com o objetivo de estimular a capacidade de realizar as apreciações artísticas. Um dos trabalhos que desenvolverei,
além do uso da imaginação e criatividade, objetivando trabalhar a autoestima será o dos pintores mirins, as crianças
poderão pintar painéis, cartazes, enfeitar murais, e atividades no caderno de desenho, com guache, lápis de cor,
lápis de cera, PVA, giz de cera lixas, colagens e tesouras. Desenho livre, corte e recorte de revistas, papel Kraft,
jornais, e gibis, pesquisas confecções de brinquedos com material reciclável e lembrancinhas. SALA DE
CIÊNCIAS – Pretendemos estimular a criatividade e uma aprendizagem significativa, para isso será dada a
oportunidade das crianças terem contatos com diversos materiais como: materiais naturais (folhas, sementes,
mudas, grama, água, insetos, argila). Experimento e experiências insetos mortos, culinária, confecção de massinhas
feita de farinha de trigo, palitos de sorvetes e churrasco, observação do clima, tempo temperatura e suas
interferências (chuvas, sol, trovoadas). Mistura de água, areia, óleo, sabão, tintas, etc. SALA DE MATEMÁTICA.
Entendemos ser necessário que a construção e desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, ocorram a partir
do conhecimento lógico da criança. Proporcionaremos manipulação e exploração de objetos tais como: jogos de
empilhar, encaixar, montar, bingos, jogos da memória, dominó, alinhavo, quebra-cabeça, brinquedos e cantigas que
envolva contagem e números. No caderno de desenho faremos ficha de identificação do aluno, autorretrato, cor dos
olhos, cabelos, utilizando materiais tais como: papel crepom, tinta, diversas sementes e grãos etc. Trabalharemos a
simulação de compras e vendas de produtos no mercadinho da sala. Contagem das crianças, calendário, tamanho,
forma, peso, medidas e gráficos. Brincar é a linguagem natural da criança, a mais importante delas. Em todas as
culturas e momentos históricos as crianças brincam, mesmo contra a vontade dos adultos. Acreditamos que a
brincadeira seja uma atividade essencial na educação infantil, onde a criança pode expressar suas ideias, conflitos e
sentimentos, mostrando ao educador e aos seus colegas como é o seu mundo e o seu dia a dia. A hora do brincar é
de grande importância para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Através do brincar a criança tem a
oportunidade de se descobrir e ampliar os seus limites, vendo que a criança tem a capacidade de transformar
qualquer objeto e espaço em uma brincadeira.

“Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a socializar-se com
outras crianças, desenvolve a motricidade a mente, a criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim com prazer. ``
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(CUNHA, 2001)

Desenvolveremos o trabalho pedagógico no ano de 2018 através de projetos e semanas educativas. PROJETO
IDENTIDADE E AUTONOMIA Trabalharemos a construção da identidade que se dá por meio das iterações da
criança com o seu meio social. A Escola de Educação infantil é um universo social diferente do da família,
favorecendo novas interações ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. A
autoimagem também é construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive é um
ambiente rico em iterações que acolhe as particularidades de cada indivíduo, promovendo o reconhecimento das
diversidades, aceitando-as e respeitando-as ao mesmo tempo em que contribui para a construção da unidade
coletiva, favorecendo a estruturação da identidade, bem como de uma autoimagem positiva. Neste âmbito, este
projeto ampliará o conhecimento global do ser humano, conhecendo seu corpo, ampliando conceito sobre sua
identidade e autonomia, relacionando-se com outros seres e com todo o ambiente onde vive, identificando e
analisando diferença, conceito, preconceito, características, valores, de toda uma sociedade na qual a criança está
inserida. CONHECENDO O BRASIL E O MUNDO Sabendo que nesse ano de 2018 teremos a copa mundo, se
torna de suma importância que todo cidadão brasileiro tenha conhecimento e saberes sobre sua nação.
Perceberemos o interesse das crianças pelo futebol utilizaremos esse recurso para podermos ampliar o
conhecimento sobre regiões brasileiras e suas características, artistas e escritores brasileiros, jogos e brincadeiras
regionais e de seu papel enquanto cidadão brasileiro em seu bairro, cidade, estado, região, e pais. Acreditamos que
o acesso a tais conhecimentos contribuirá para que as crianças conheçam um pouco mais sobre a riqueza e a
necessidade do país e assim após ampliar seus conhecimentos o mesmo passe a valorizar sua nação contribua de
maneira significativa em seu meio. Este projeto visa um trabalho interdisciplinar; eventos desse tipo são excelente
temas motivadores para desenvolver os conhecimentos e as competências curriculares, o futebol assumiu um
enorme espaço na nossa cultura, ele ``desmonopolizou`` os símbolos nacionais. Conhecer as várias etnias e
culturas, valoriza-las respeita-las. Repudiar a discriminação baseada em diferenças de raça, religião, classe social, e
nacionalidade. NAVEGANDO NA ARCA DE NOÉ Iremos instigar a curiosidade e estimular o aprendizado das
crianças de uma maneira lúdica e criativa, trazendo um conhecimento rico e importante onde às crianças mostrarão
seus conhecimentos culturais. Como eixo central foi escolhido o tema a arca de Noé por apresentar várias espécies
de animais além de abordar assuntos cidadania, meio ambiente, moral, e ética, contando também com a
participação das famílias. Conhecer vários tipos e espécie de animais (tipo de locomoção, habitat, cobertura do
corpo, utilidade para vida humana). Conscientizaremos as crianças a preservação do meio ambiente e o cuidado
com os animais. VIDA SAUDÁVEL. Partiremos do pressuposto de que a escola é um espaço propicio para
promover a saúde, a formação de valores e hábitos saudáveis. O projeto alimentação saudável surgiu para
conscientização de nossos alunos nas escolhas que envolvem sua alimentação. A alimentação deve ser equilibrada,
contendo todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, a alimentação e saúde caminham
juntas por isso para se ter uma vida longa e saudável é preciso que se tenham cuidados desde criança e se faz
necessário orientar e proporcionar a elas uma educação alimentar mais saudável e momento de alimentação em
grupo para que as crianças se sintam motivadas a degustarem alimentos variados. SEMANAS EDUCATIVAS:
Semana da Horta na Escola. Nosso objetivo é que as crianças aprendam o cultivo de hortaliças para que a partir
das atividades de plantar, manusear a terra, cuidar e colher passe a valorizar as práticas campesinas. A horta escolar
passa a ser um espaço alternativo para aquisição de aprendizado sobre alimentação mais nutritiva e saudável.
Semana da Família. Trabalharemos com finalidade de despertar nas crianças, o amor, respeito, cuidado,
cooperação, pela família. Realizaremos apresentações através de teatro, corais, e musicais que envolvam esses
sentimentos. Semana Carlos Gomes. Secretaria de Educação do Município de Campinas, sugeriu o projeto Carlos
Gomes como o objetivo de fazer conhecida a obra do grande compósito campineiro. Estaremos apresentando a vida
de Antônio Carlos Gomes o mais importante compositor de ópera brasileiro, é autor da ópera O Guarani.
Realizaremos apresentações de bandinhas com material reciclável, musicais e coral. Carlos Gomes destacou-se
pelo seu estilo romântico (modinhas e canções) o qual obteve uma carreira de sucesso. Semana da criança.
Realizaremos uma semana com bastantes brincadeiras, jogos, gincanas, brinquedos infláveis, uma sequência de
atividades que proporcionará às crianças a possibilidade de se movimentares e atuarem com autonomia através da
ludicidade. – Semana do Livro. Estimularemos através de contos historias manuseios de livros o prazer pela

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 308/322

10/05/2018 às 16:56:03

leitura. As crianças terão acesso ao acervo de livros infantis da escola. Estaremos inserindo nesta semana a vida do
jornalista e poeta campineiro Guilherme de Almeida. Iremos movimentar uma maratona literária onde os familiares
poderão disponibilizar para a escola livros de literatura infantil. Dia da inclusão. O ensino brasileiro tem diante de
si um grande desafio de encontrar soluções que respondam a questão do acesso e da permanência dos alunos como
necessidades especiais nas escolas. Escola aberta. Será uma oportunidade onde iremos expor todos os trabalhos
realizados e vivenciados durante o ano letivo com as crianças e visitação dos pais. Nosso processo de trabalho será
avaliado diariamente, fazendo com o que a pratica pedagógica seja cada vez mais coerente com as necessidades das
crianças e da comunidade escolar, proporcionando o desenvolvimento para que todos possam ser beneficiados.
Como educadores reconhecemos a importância das reuniões e horas de trabalhos pedagógicos, onde poderemos
compartilhar nossos anseios, sonhos, frustrações, realizações, alegrias sobre o cuidar e o educar das crianças. Desta
forma a auto avaliação se torna parte essencial para esta busca de interação que visa uma educação de qualidade.
Procuraremos registrar diariamente o `fazer pedagógico`, pois será através dele que reestruturaremos toda prática
em sala de aula. Registro diário, foto de atividades feitas pelas crianças, planejamento, semanário, avaliação
individual das crianças e as exposições disponíveis para novas alterações em um trabalho coletivo em que a
participação de todos os envolvidos tornam-se indispensável. As famílias também estarão acompanhando o
desenvolvimento e evolução das crianças pela reunião de pais e escola aberta, onde há exposição de trabalhos
realizado pelos mesmos.

Referências Bibliográficas

PIAGET, Jean. A formação do Símbolo na Criança. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978.

VEIGA I. P. A. RESENDE L. M. G. (Orgs) Escola: Espaço do projeto político-pedagógico. 15° Edição,
Campinas: Papirus, 1998.

CUNHA, N. H. S. Brinquedoteca: Um Mergulho no Brincar. 3° Edição, São Paulo, Vetor, 2001.

Professora: Shirlei Araujo dos Santos - AGIII C

A educação infantil é um espaço privilegiado em que a criança inserida em sua cultura, relaciona-se com novos
ambientes e conhecimentos. É um espaço em que se firma o processo sistemático de formação humana e o
desenvolvimento da inteligência em todos os aspectos. Oferecendo a oportunidade de observar, perguntar,
interpretar e registrar os acontecimentos do mundo em que se vive. Desenvolvendo a identidade e a autonomia
através dos processos de socialização, ampliando os lanços afetivos que estabelecem com o meio social e
contribuindo para o reconhecimento do outro para a aceitação das diferenças.

Acreditamos que a criança não se desenvolve completamente sem a interação com os outros, a proposta pedagógica
que iremos embasar meu planejamento e a concepção sócio interacionista e projetos, onde a criança deve ser
conhecida como ser pensante, capaz de construir seu próprio conhecimento a partir de suas interações com o meio
físico e social, sendo a U.E um ambiente e o tempo onde esse processo é vivenciado.

Segundo Rinaldi (2002, p.79) “a escola é um lugar de cultura, não somente onde se traduz a cultura, mas também
onde se elabora a cultura da criança, a cultura da infância e a cultura da creche.”, portanto entendo infância como
período de desenvolvimento emocional, cognitivo, social, cultural, onde a criança pode realizar troca de
experiências e interação com os pares, onde o brincar favorece a aprendizagem e a compreensão do fazer.

Partindo dessa premissa, estaremos desenvolvendo nesse ano de 2018, essa troca de aprendizagem com as crianças
do agrupamento III, sala composta por crianças de faixa etária de 3 a 5 anos, num ambiente heterogêneo, sendo 13
meninas e 18 meninos. Da turma de 31 crianças, 12 utilizam transporte escolar para se locomover até a creche. A
maioria das crianças já frequentavam a U.E, facilitando assim a organização da rotina e elaboração dos
combinados.
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Para a formação da turma a equipe gestora utilizou critérios focando a idade estabelecida para cada agrupamento

A adaptação foi um período de aprendizagem e socialização, tanto para as crianças, como para as famílias e
funcionários do CEI. Lembrando que é nesse período que as crianças aprendem sobre convívio, segurança, ritmos e
exploração de novos ambientes.

Durante a rotina na sala buscamos montar grupos bem diversificados, tanto de idade quanto de gêneros, para que
assim possa haver uma troca de conhecimento e experiências. Um dos nossos principais foco é o desenvolvimento
da autonomia, onde é trabalhada nas salas ambientes, cantinhos com materiais diversificados como forma atrativa e
prazerosa de aprendizagem da linguagem, matemática, artes e ciências, onde proporciona que a criança vivencia
diferentes situações de aprendizagem, praticando o ato da escolha, exercitando a autonomia e buscando conhecer
suas próprias necessidades.

[...] Essa proposta reflete o pensamento de uma escola ativa, onde meninos e meninas aprendem, sobretudo a
partilhar diferentes experiências de trabalhos em comunidade e a resolução de problemas emergentes da mesma.
Nesse contexto, a sala de aula funciona como uma comunidade em miniatura, preparando seus participantes para a
vida adulta, porem sem retira-lo da infância. Pelo contrario, e lá que há um tempo de direito, tempo de brincar. Esse
é o espaço que deve valorizar na criança seu poder de imaginação, fantasia, criação, sua criatividade, sua
inventividade; um ambiente que vai alem dos muros da sala de aula em que por isso faz sentido. (Barbosa, Horn.
2008, p.17).

Dentro dos projetos trabalhados nas salas ambientes, buscaremos atender diferentes linguagens, os espaços
externos também são bem explorados, tais como:

BRINQUEDOTECA – Orientar o brincar, para que a criança aprenda brincando, desenvolvendo o cuidado com os
brinquedos e a organização, estimulando a socialização.

PARQUE: Nesse momento teremos que ficar atentos, auxiliando e estimulando a criança a desenvolver a sua
motricidade e socialização, ajudando também a resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras quando por
ventura, as crianças não forem capazes de solucioná-los sozinhas.

QUIOSQUE: Exploraremos esse espaço para realizar culinária, atividades que necessitem de bastante espaço,
contos de historias, brincadeiras com jogos pedagógicos é quando percebermos que as crianças necessitam de um
novo ambiente.

CASINHA DE BONECA: Nesse espaço proporcionaremos momentos favoráveis para o faz de conta, onde a
criança “imita” o que se estabelece no “mundo real”. Geralmente as meninas brincam de cuidar da casa e os
meninos de carrinho.

VÍDEO – Proporcionaremos vídeos cantados e filmes infantis que estimulem a fala, concentração, imaginação,
percepção visual e auditiva e também a expressão corporal.

BIBLIOTECA – Nesse espaço teremos como objetivo propor situações de leitura de deferentes gêneros (realizado
pelo educador e também pelas crianças), proporcionando a familiarização aos poucos das crianças com os livros,
orientando-as maneiras de retirá-lo e usa-los. Registrar expressões e realizações das crianças, valorizando todo o
seu desempenho. Explicaremos que os livros são as casas das historias.

PÁTIO – Nesse espaço teremos como objetivo trabalhar a psicomotricidade, estimulando a organização do
esquema corporal, o controle respiratório, a formação e o domínio do equilíbrio, a orientação no espaço, a
consciência do próprio corpo, o ritmo, a postura e a lateralidade, proporcionando brincadeiras e jogos
diversificados.
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REFEITÓRIO – Conversaremos sobre a importância dos alimentos, das vitaminas essenciais para o corpo e da
necessidade de se degustar os alimentos, para saber se gosta ou não. Explicar que não é possível comer e falar ao
mesmo tempo, mostrando a importância da mastigação. Teremos como objetivo nesse espaço trabalhar o respeito,
amizade e a sociabilidade, transformando o refeitório num espaço de aprendizagem. Os mesmos nesse momento se
servem sozinhos, pois instigaremos a autonomia.

Na roda da conversa será um dos momentos mais importantes, para a organização da rotina, excelente oportunidade
que as crianças terão para partilhar suas ideias seus sentimentos com maiores números de pessoas.

Teremos projetos : Projeto “Identidade e autonomia”, o objetivo será possibilitar aos alunos um maior
conhecimento sobre si a partir de seus aspectos culturais, familiar, crescimento. A auto imagem também é
construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive. É um ambiente rico em
interações, que acolhe as particularidades de cada indivíduo, promovendo o reconhecimento das diversidades,
aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui para a construção da unidade coletiva,
favorecendo a estruturação da identidade, bem como de uma auto imagem positiva.

Neste âmbito, este projeto terá como objetivo ampliar o conhecimento global do ser humano, conhecendo seu
corpo, ampliando conceitos sobre sua identidade e autonomia, relacionando-se com outros seres e com todo o
ambiente onde vive, identificando e analisando diferenças, conceitos, pré- conceitos, características, valores de toda
uma sociedade na qual a criança está inserida.

Projeto “Conhecendo o Brasil e o mundo” Sabendo que nesse ano de 2018 teremos copa do mundo, se torna de
suma importância que todo cidadão brasileiro tenha conhecimentos e saberes sobre sua nação.Percebendo o
interesse das crianças pelo futebol utilizaremos esse recurso como objetivo para podermos ampliar o conhecimento
sobre regiões brasileiras e suas características, artistas e escritores brasileiros, jogos e brincadeiras regionais e de
seu papel enquanto cidadão brasileiro em seu bairro, cidade, estados, região e país. Acreditamos que o acesso a tais
conhecimentos contribuirá para que as crianças conheçam um pouco mais sobre a riqueza e a necessidade do país e
assim após ampliar seus conhecimentos o mesmo passe a valorizar sua nação e contribuir de maneira significativa
em seu meio. Afinal o Brasil é muito mais do que um “país de Futebol e Carnaval”. Iremos explorar o evento “copa
do mundo” para falarmos sobre outros países e diversidades do esporte.

Projeto “Navegando na arca de Noé” Foi elaborado para instigar a curiosidade e estimular o aprendizado das
crianças de uma maneira lúdica e criativa, trazendo um conhecimento rico e importante onde às crianças mostrarão
seus conhecimentos culturais. Como eixo central foi escolhido o tema Arca de Noé por apresentar varias espécies
de animais além de abordar assuntos como cidadania, meio ambiente, moral ética contando também com a
participação das famílias. Conheceremos vários tipos e espécies de animais (tipo de locomoção, habitat, cobertura
do corpo, utilidade para a vida humana). Conscientizaremos as crianças sobre a preservação do meio ambiente e o
cuidado com os animais.

Projeto “Alimentação Saudável” surge para contribuir na conscientização de nossos alunos nas escolhas que
envolvem sua alimentação. Tem como objetivo desenvolver a alimentação equilibrada, contendo todos nutrientes
necessários para o desenvolvimento da criança, a alimentação e saúde caminham juntas por isso para se ter uma
vida longa e saudável é preciso que se tenham cuidados desde criança e é necessário orientar e proporcionar a elas
uma educação alimentar mais saudável e momentos de alimentação em grupo as crianças sentem-se motivadas a
degustarem alimentos variados e saudáveis, pois um incentiva o outro a experimentar alimentos que nunca
provaram. Através desse projeto iremos trabalhar a importância de se ter uma alimentação saudável e sua
importância para a saúde, como também o incentivo ao consumo de frutas e legumes.

Pretendemos possibilitar que as crianças tenham contato com diferentes materiais, a fim que possam ampliar seus
conhecimentos, aguçando os sentidos e a criatividade. Materiais naturais, manufaturados, industrializados: lápis
grafite; lápis de cor; caneta hidrocor; pincel; guache; cola; cola gliter; cola colorida; giz de cera; giz de lousa;
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tesoura; revistas; jornais; gibis; livros; barbante; canudo; palitos; bexigas; gliter; lantejoula; E.V.A; diferentes tipos
de folhas: Verdes; secas; argila;gesso;lixa; algodão; grãos; papéis diversificados; brochas; rolos de pintar; esponja;
areia; fita crepe; materiais recicláveis; papéis de diferentes tamanhos; caixas de papelão e outros materiais que
fizerem necessário no decorrer do processo, que proporcionarão as crianças experimentação diferentes e
significativas.

Diariamente as crianças terão contato com outras turmas, realizando atividades diversificadas, apresentações,
atividades de interação em outras salas, teatro em cena e alguns eventos que serão abertos aos responsáveis e a
comunidade. Temos o projeto “sexta em cena”, onde visa o despertar da criança para literatura, teatro, musica,
entrosamento e interação com outras turmas.

A avaliação será processual e continua e se dará através da observação e de registro diário e também nos momentos
de avaliação do grupo onde haverá a oportunidade de cada criança se manifestar fazendo a sua avaliação do dia.

A estratégia utilizada para documentar o trabalho será através dos registros das reuniões de pais, registros das
crianças, caderno de recados, registros fotográficos, cartazes, portfólios, registro sobre orientações da equipe
gestora.
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AGRUPAMENTO III D

Professora: Ketlyn Gislaine da Silva

Na seção II sobre a educação infantil da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no artigo de número 29, é na
educação infantil que crianças de 0 a 5 anos em sua primeira etapa da educação básica se desenvolvem nos
aspectos psicológico, social, cognitivo e o socioemocional, é nesta fase que a criança desenvolve capacidades
fundamentais para o desenvolvimento de suas habilidades que terão contribuição muito grande para a sua vida
quando adulto, ela tem a oportunidade de construir sua hipótese e sua aprendizagem sobre o mundo.

A seguir, conclua-se por meio de síntese realizada entre os teóricos Vygotsky e Wallon a afinidade de colocar na
prática tais teorias junto ao agrupamento III D da professora, pois por meio da convivência com o outro é que nota-
se a grande valia para a criança na aquisição da aprendizagem, sendo um agrupamento misto a aprendizagem está
sendo priorizada onde o mais novo ensina o mais velho e vice e versa, na área da afetividade, opta-se em trabalhar
por meio da teoria de Wallon, pois a criança necessita sentir-se segura em seu ambiente para internalizar e
expressar as contradições afetivas e conflituosas de cada momento superando seus limites com coesão.

A professora também coloca em prática nas suas mediações das aprendizagens a teoria de Piaget onde a criança é
parte fundamental na construção de sua aprendizagem, desta forma a criança constrói o que aprende, utilizando o
método do construtivismo nas atividades de forma a contribuir para a aquisição da aprendizagem de cada uma
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delas, é no envolvimento destes três teóricos que se dá a prática educativa feita pela professora do agrupamento em
todas as atividades propostas no decorrer do ano letivo.

A criança possui a mesma probabilidade de aprendizagem que um adulto, tanto os estímulos exteriores quanto os
interiores provocam a necessidade da aprendizagem, uma criança ao ver um objeto tem a percepção de efetuar
várias perguntas sobre o mesmo, porém o interesse parte das noções adquiridas e das disposições afetivas que
melhoram o equilíbrio cognitivo, a criança em sua aprendizagem necessita de cuidados e principalmente encontrar
no outro a sua segurança, o equilíbrio e desequilíbrio correspondem ao movimento intelectual entre sujeito/objeto.
Assimilações e acomodações organizam o cognitivo, ampliam os esquemas, no plano da ação e depois no
psicológico, inicialmente em desacordo com o nível intelectual do adulto.

A interação se dá através do outro mais experiente. A criança inclui estímulos ausentes do seu campo visual
imediato, suas operações práticas são menos impulsivas e espontâneas, com a fala planeja, executa algo visível,
assim, age num processo psicológico complexo, usando o signo, uma atividade especificamente humana.
(VYGOTSKY, 2005, 43).

A criança vendo e ouvindo ativa conexões novas no cérebro, apropria-se oralmente da língua materna, internaliza
práticas sociais, manipulando a fala e outros instrumentos culturais, imita a análise intelectual, processo
interpessoal, mesmo não tendo uma compreensão completa.

A criança vivencia processos descontínuos, marcados por contradições, conflitos. Os estágios do seu
desenvolvimento marcam-se por características específicas, demarcadas nitidamente, passam por sobreposição,
mistura, confusão, numa ordem necessária, num ritmo descontínuo. (WALLON, 1981, 47).

Nesse entendimento, o cognitivo e o afetivo marcam a atividade intelectual. O crescimento biológico traz
progressos, as revoluções de idade, chorar, sorrir, movimentar-se, jogar, manifestações peculiares à infância que
dão passagens para outros comportamentos, novas aprendizagens.

Antigamente, as crianças eram tratadas como mini adultos ao invés de um ser particular, infância remete a
particularidade da criança diferenciando-a de um adulto, se caracteriza a criança enquanto ser, suas ações e seus
modos, antigamente o brincar não existia viviam em um mundo de adultos e fazendo tarefas a quais lhe eram
direcionadas.

Por outro lado, a infância atualmente ainda possui duas versões que se contradizem, uma a criança é ingênua,
inocente e graciosa e muito paparicada pelo adulto, já a segunda contradiz a primeira, a criança é um ser imperfeito
e incompleto que necessita de moralização e da educação dada por um adulto. Sendo assim a infância da criança
deve ser respeitada em seu todo, é neste momento em que ela aprende, conhece o desconhecido e assimila o que já
sabia, brinca e aprende, ensina e aprende um com o outro, possui os momentos felizes e as conflituosas, a infância
ensina a criança a ser criança sem se preocupar com o futuro enquanto adulto, ela precisa aprender que é criança e
que possui uma grande formação a adquirir antes da idade adulta e aproveitar muito este momento.

As crianças do agrupamento III D, foram escolhidas aleatoriamente sendo que o grupo se constitui homogeneizados
entre meninos e meninas nascidos entre o ano de 2012 a 2014, são crianças que moram nas redondezas da creche
onde as matrículas e rematrículas foram realizadas pela equipe gestora da unidade educacional composta por
diretora, vice-diretora e a orientadora pedagógica, a constituição da turma tem como objetivo a interação entre os
pares, pois o mais velho tem a oportunidade de aprender com o mais novo e ao mesmo tempo que ensina aprende e
assim vice e versa.

As crianças são organizadas em grupo para que o social e a integração entre todos da unidade educacional seja
realizado tanto no momento das atividades, quanto nos momentos de lazer externo, no decorrer da semana as
crianças frequentam a roda da conversa, os cantinhos proporcionados na sala tendo a opção de trocas, realizamos
momentos onde meninos se agrupam com meninos e meninas com meninas, porém o mais utilizado é o grupo
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heterogêneo, pois um aprende com o outro constantemente, trabalhamos tanto com os grupos pequenos como com
grupos grandes não havendo empecilhos em suas idades, todos têm uma boa convivência.

O grupo constantemente trabalha sempre um ajudando o outro e com atividades lúdicas e diversificadas de acordo
com os projetos realizados pelas professoras na unidade escolar, havendo regras de convivência, regras de condutas
e momento de assimilação entre o certo e o errado, ao mesmo tempo em que há uma educação de aprendizagem
viabilizada pelo lúdico, há momentos onde a professora realiza o cuidar, pois as crianças necessitam saber o quão
grande é valiosa a presença e o afeto de cada uma delas, a afetividade em muitos momentos se torna viável no
educar, pois em momentos de conflitos o cuidar colabora muito.

A socialização entre as crianças da turma e com outros grupos são realizadas em vários momentos como nos
parques, em festas, em apresentações e constantemente toda sexta-feira realizamos a sexta em cena, onde cada
agrupamento faz uma apresentação inclusive as professoras, as monitoras e outros funcionários da creche e também
realizaremos exposições culturais para a visita da comunidade no nosso ambiente educacional, estas atividades
visam proporcionar momentos descontraídos na aquisição da aprendizagem uns com os outros estreitando os laços
afetivos e garantindo uma educação assertiva aos objetivos propostos pelo grupo pedagógico.

Em nosso ambiente educacional contamos com as salas ambientes onde nos auxiliam na mediação da aquisição da
aprendizagens do grupo, sendo uma aliada em tanto contamos com a sala ambiente de linguagem onde trabalhamos
as diversas formas de nos expressar por meio da fantasia, da linguagem escrita, linguagem oral, contos de fadas e
recontos, teatros, brincadeiras de faz de contas com relação ao que se vive, cantigas de rodas, rodas de conversas,
rotinas que permeiam uma melhor assimilação na aprendizagem adquirida pela criança e sempre visando a
ludicidade e a construção do aprender juntos.

Na sala ambiente de artes; trabalharemos com momentos em grupos e outros individuais onde as crianças possuem
livre arbítrio de criar, recriar, construir ou reconstruir o que lhe for de espontaneidade, por meio das atividades
direcionadas pela professora as crianças recebem um ponto de partida alavancando suas ideias para fantasiar o que
queiram naquele momento. Fazemos uso de materiais como pincel, tintas guaches e outras, massa de modelar,
materiais não estruturados, materiais reciclados, diversos tipos de papeis, tecidos, tesouras, palitos, barbantes, lãs
entre muito outros que permitam a exploração do tema artes diante dos projetos propostos no momento.

Em nossa sala ambiente de matemática; exploraremos ludicamente o mundo que muitas vezes parece complicado
aos olhos das crianças que são os dos numerais sempre com jogos, campeonatos, cantinhos que explorem o
raciocínio da criança, em nossa sala possuem um canto específico de mercadinho onde as crianças podem fantasiar
e assimilar momentos vividos com suas famílias e ao mesmo tempo aprendendo sobre quantidade, tamanho, peso,
cores, dimensão, lateralidade entre muitas outras atividades que engloba o mundo diversificado da construção do
lógico matemático.

Nestes espaços acontecerão o desenrolar dos projetos favorecendo a aprendizagem lúdica da turma, para que esta
evolução aconteça nossos projetos possuem a duração de três meses cada um, possui atividades dentro de semanas
educativas onde estão interligados aos projetos do momento assim também teremos nossas sextas em cenas que por
meio de cronograma já definido uma turma é responsável em mediar a integração social naquele dia de toda a
unidade educacional, promovendo um momento descontraído, lúdico e diferenciado dos outros dias.

Os projetos que trabalharemos durante o ano letivo de 2018 são: Identidade e Autonomia que promoverá a
integração das crianças desenvolvendo a oralidade e a valorização do seu próprio nome, bem como no resgate da
dignidade e da cidadania, por meio do fortalecimento da identidade, da cultura e do restabelecimento da
autoestima.

Conhecendo o Brasil e o Mundo é um projeto interdisciplinar que proporcionará o conhecimento de novas etnias e
culturas valorizando-as e respeitando-as aprendendo a identificar a discriminação baseada em diferenças de raça,
religião, classe social e nacionalidade visando o amoré o respeito pelo esporte mundial que é o futebol.
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Navegando na Arca de Noé é um projeto que permitirá a criança conhecer vários tipos e espécies de animais, seu
habitat, como se locomove, sua cobertura do corpo, sua utilidade para com a vida humana e traz a oportunidade de
conscientização sobre a preservação do meio ambiente e o cuidado para com os animais.

O projeto Vida Saudável vem para estimular as crianças a aprenderem a consumir alimentos que muitas vezes
recusam sem antes conhecer ou ainda terem experimentando, permite uma aproximação entre criança e alimento
facilitando o entendimento das crianças sobre o tipo de fruta, o tipo de legume ou ainda verduras que para elas são
ruins, mas que por outro lado garantem uma alimentação completa e sadia para cada uma delas.

Trabalharemos durante o decorrer do ano com semanas educativas que priorizam incentivar as crianças a pensarem
sobre ações do ser humano mediante os temas “Dia Mundial de luta Pela Educação Inclusiva na semana onde a
criança aprenderá sobre as diferenças e que todos somos iguais perante nossos direitos e deveres, Programa Horta
na Escola do dia onde realizaremos uma horta da turma do AGIII D com hortaliças onde as crianças poderão
cultivar várias espécies de sementes e acompanhar a evolução de cada uma delas , Semana Guilherme de Almeida
que incentiva a leitura, Semana da Família que as mesmas têm a oportunidade de participar dos eventos e
exposições nesta semana junto com suas crianças e a Semana de Carlos Gomes que nos fala sobre a música e
Semana do Livro onde faremos um livro no tamanho de uma cartolina para exposição no dia 29.

Durante todo o período que envolve os projetos para com as crianças, faremos uso das salas ambientes de acordo
com o cronograma já organizado pela orientadora pedagógica, faremos dinâmicas de grupos onde um pode
aprender e ensinar o outro, trabalharemos com atividades em grupos e individuais, pois a criança possui a sua
singularidade e necessita deste momento, de acordo com a atividade proposta do momento faremos uso do pátio, da
área externa verde da unidade escolar, de outras salas ou auxilio de outros agrupamentos assim também como
forma de integração, realizaremos jogos e competições que tratam de regras e combinados fortalecendo o vínculo
com a professora e externamente faremos uso de acordo com o cronograma dos espaços da unidade escolar como a
casa de bonecas, o quiosque sem pia e com pia, o tanque de areia, o parque da frente, o parque dos fundos ou o da
lateral promovendo uma melhor exploração da coordenação motora grossa e da socialização entre os pares.

A professora tem a visão periférica destes temas como uma forma prazerosa entre a criança e o mundo onde ela
possa explorar o que já possui de conhecimento do mesmo e de forma lúdica descobrir tudo que o mundo possa
oferecer a ela, a criança terá oportunidade de explorar-se dentro do mundo, de saber quem ela é quem a cerca e a
ama, explorar fantasias onde faça ligamentos com sua vida pessoal no mundo, identificar a sociedade que a cerca,
por fim orientar a criança sobre o mais importante, ser criança sem esquecer-se de seus direitos e deveres.

Para finalizar nossos projetos, trabalharemos com o tema “Curiosidades da minha turma”, nesta estarei observando
ao longo de um certo período a que assunto as crianças possuem mais asseio e planejar uma estrutura pedagógica
para promover a aquisição da aprendizagem lúdica para a turma, faremos um aprofundamento do assunto fazendo
uso dos espaços da unidade escolar e dos materiais disponíveis.

Estabelecendo conexão prévia ao projeto, a professora identificará a opção da turma e com eles pesquisar sobre o
assunto afim de promover uma maior aprendizagem sobre o mesmo, este projeto será estruturado para uma possível
exposição onde professora e crianças construirão em forma concreta o que foi pesquisado em seu contexto.

Este projeto deve ter a visão de contribuir para a socialização e integração da turma, onde cada uma possui o seu
papel e todas brilham juntas, sabendo-se que a atividade é sobre a turma, poderá ser construído um livro no
tamanho de cartolina onde contenha fotos da turma e fotos individuais das crianças em diversos momentos da
pesquisa e criação dos objetos, pois este livro será uma lembrança grandiosa na vida de cada um deles e torna-se
um documento descritivo muito valioso para os olhos de um leitor.

O material deve ser rico em aprendizagem e contribuir para com a responsabilidade da turma, elas necessitam
entender que outras pessoas terão acesso ao livro então, cabe a professora e toda a turma dar o melhor de si, deve se
explorar todos os espaços da unidade educacional para que neste livro contenha fotos da realidade de pesquisa das
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crianças, favorecendo a veracidade das atividades e ainda promovendo um ambiente acolhedor para a proposta.

Buscando uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem da criança no contexto da
educação infantil o espaço físico torna-se um elemento indispensável a ser observado. A organização deste espaço
deve ser pensada tendo como princípio oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a criança, isto é, um lugar
onde as crianças possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras sentindo-se assimestimuladas e independentes.
Diferentes ambientes se constituem dentro de um espaço. De acordo com Horn (2004, p. 28).

Quanto aos materiais a serem utilizados, a unidade escolar nos disponibilizam equipamentos elétricos de TV, vídeo,
aparelho de som, Datashow e para atividades de colagem pela professora a pistola de cola quente, estes materiais
são disponibilizados pela monitora volante os quais devem ser entregues a ela também, será feito o uso destes
equipamentos em momentos de necessidades dentro das atividades como vídeos que apoiem a aprendizagem, ouvir
músicas para que as crianças se expressem de maneira lúdica e em atividades que incluam a dança, movimentos
corporais e faciais e até mesmo em momentos de vídeos infantil para integração entre as turmas como forma de
socialização e uma diversidade no lazer.

Caso exista alguma atividade que necessita plastificar a equipe gestora o faz na unidade escolar, uma dessas
necessidades é a do crachá com o nome da criança, pois pelo fato delas efetuarem manuseios constantes, o material
deve ser de longa duração, estes crachás são usados constantemente no momento de trabalhos sobre a identidade da
criança.

Quanto aos materiais de uso exclusivo das atividades em sala ou fora dela, contamos com vários tipos de papeis e
de cores variadas com acesso livre de acordo com o propósito da atividade, tintas de várias cores sendo guache e de
artesanato, pincéis e esponjas para pintura onde poderemos promover um maior acesso a várias formas de pintura e
serão utilizados nas atividades de artes, onde as crianças terão sua colaboração na montagem de painéis, quadros e
ainda ter a oportunidade de escolher o que querem usar no momento de arte livre dirigida.

Os jogos pedagógicos possuem uma suma importância no dia a dia das crianças, em cantinhos realizados nas salas,
as crianças irão realizar atividades lógicas matemáticas, viabilizar a fantasia de criar o que deseja ou ainda assimilar
ao já existente, colaborando para a internalização do novo, fazemos uso dos legos, dos ábacos e ainda construímos
constantemente novos jogos como a de jogo da velha onde é trabalhada a concentração, a dinâmica de movimentos
e a estrutura lógica assim como o jogo de damas, jogo das cores e das formas geométricas.

Atividades em folhas avulsas de sulfite e no caderno de desenho de cada criança assim como o uso de canudos,
palitos de sorvetes e de churrasco, barbantes e linhas de lã, pote de Danone e iogurtes, caixas serão feitas de acordo
com o momento dos projetos trabalhados e futuros projetos a trabalhar, tais materiais serviram para colagens,
medição de alturas, construções concretas solicitada para as crianças e realizadas com as crianças, principalmente
na construção de objetos não estruturados e maquetes como a da dengue a qual já foi realizada.

Trabalhando com tecidos e TNT e EVA’s, realizaremos momentos de construção de fantasias para apresentações
das crianças, decorações de painéis e ainda construção de livros dos sentimentos e sacolinhas para que as crianças
possam levar um livro para a casa realizando uma leitura familiar, neste contexto faremos uma aproximação maior
no elo escola X família.

Para as atividades de ciências usaremos alimentos como feijão, arroz, milho, sal, açúcar, farinha, óleo, vinagre,
frutas, verduras entre outros desde que sejam necessários e pertinentes ao tema de aprendizagem tanto para os
momentos de colagem quanto para construção de massa de modelar caseira, momentos de culinária e ainda, servirá
como forma de apresentação dos itens saldáveis e não saudáveis de acordo com a pirâmide alimentar.

Materiais como os jornais e revistas, farão parte de nossa construção como recortes, pesquisas, identificação de tipo
de comunicação visual e escrita, material para construção de monumentos tendo como exemplo os animais por
meio da combinação de papel, água e cola.
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Uma avaliação de boa qualidade é aquela em que o professor valoriza e estimula a criança a se engajar no processo
de aquisição do conhecimento, provocando avanços na criança, que não ocorreriam espontaneamente sem a sua
mediação.

É devido ao processo de avaliação que o professor deverá planejar e ajustar sua prática em consonância com os
aspectos encontrados no processo avaliativo. A Educação Infantil tem como objetivo principal o desenvolvimento
integral da criança, ciente desse papel, a avaliação será aplicada como meio de conquista desse objetivo
continuadamente, devendo respeitar a singularidade e a individualidade de cada criança, para que esta se
desenvolva integralmente.

Certa de que a avaliação é de suma importância, constantemente será realizado relatórios durante a semana com a
visão de superar o que não foi alcançado, assim como registros fotográficos nos momentos das atividades em todos
os espaços para um possível portfólio, porém todos os registros deverão ser coerentes e de forma simplificada para
que seja interpretado e entendido por qualquer pessoa que os leiam., efetuando o registro da atividade em grupo
para possíveis exposições também será de grande valia, pois a imagem fala sobre si mesma, por meio deste
processo a avaliação se torna mais específica e com registro de grande eficácia, promovendo um momento
participativo dos gestores da unidade educacional e de todos os funcionários e viabilizando a visita dos pais às
nossas exposições e apresentações onde são expostos os momentos mágicos de superação de cada criança da turma
e explicitando os pontos positivos de uma grande avaliação do período já ocorrido e para obter uma resposta
positiva ou construtiva ainda contamos com a participação da família nas exposições e expondo suas opiniões sobre
os trabalhos realizados com as crianças, nas reuniões de pais esta visão também contribui como ponto positivo e em
nossas reuniões de TDC a equipe gestora acompanha e colabora na construção dos projetos e plano de ensino
favorecendo o nosso processo de ensino-aprendizagem.
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Professora: VALDIRENE BERNARDINO DOS SANTOS - AGIIIE

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e autonomia. Nas brincadeiras as
crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a
imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e
experimentação de regras e papeis sociais (1998 pag22 Iolanda Huzak)

De acordo com Vygotsky(1999), a brincadeira exerce uma forte influência no desenvolvimento infantil uma
vez que é utilizado pela criança, de um lado pela necessidade de ação e por outra para satisfazer suas
impossibilidades de executar determinas ações .No entanto a brincadeira não é apenas uma atividade
simbólica ,uma vez que mesmo envolvendo situações imaginárias, ela baseia-se em regras de comportamento
condizentes com aquilo que está sendo representado o que fará com que a criança internalize regras de
condutas, valores, modo de agir e de pensar de seu grupo social, que passará a orientar o seu
comportamento cognitivo.

Entendemos que o brincar funciona como um cenário repleto de imaginação onde a criança brinca imitando se
comunicando tornando-se capazes de criarem senários no qual um pedaço de madeira vire um objeto sendo autores
das trocas de papeis imitando o pai, mãe, professoras, animais até mesmo trocando o nome usando seu nome
fictício dialogando com ela mesma.

O agrupamento III E são crianças bem adaptadas na creche demostraram interesse por qualquer atividade propostas
socializam bem, possui boa frequência, são curiosos e trazem conhecimentos prévios. Esse agrupamento é
composto por 34 crianças sendo de meninos e de meninas com faixa etária de 3 anos a 5 anos e onze meses ,são
crianças que frequentam a creche desde o berçário e alguns já eram do agrupamento lll nos anos anteriores .Por ser
tratar de criança maiores não tem necessidade de ter auxiliar nesse agrupamento somente uma professora e
frequentam a creche somente por meio período .O processo de cadastramento ocorreram de acordo com a
necessidade de horário escolhido pelos pais.

Com esse agrupamento faremos diversas atividades planejadas de acordo com interesse do grupo ao longo do ano
letivo. Primeiro momento levaremos as crianças para conhecerem as salas ambientes e os espaços interno e externo
da creche. Trabalharei com a linguagem oral, corporal, sinais, sensoriais, entre outros, através da roda de conversa
faremos nossos combinados, dando preferencia pela escuta, regras e assim vamos trabalhar os valores
proporcionando um ambiente de convívio,respeito, despertando a curiosidade pelo novo deixando espaço para
hipótese.Observaremos o tempo de adaptação individual com o novo principalmente nas salas temáticas onde as
crianças terão acesso durante o período de aula.Esse projeto de sala ambiente surgiu da sugestão da equipe gestora
para proporcionar um ambiente de pratica pedagógica mais eficaz utilizando o tempo e espaço diferenciado em
cada sala deixando fluir a criatividade em cada momento diferenciado através do rodizio. Será feito um cronograma
para cada turma com os horários alternados, tendo objetivo área de conhecimento de linguagem, artes, ciência e
matemática. Todas as salas temáticas terão os materiais disponíveis de acordo com a necessidade do ambiente, com
essa proposta as crianças serão possíveis manter as regras de convívio entre criança/criança e possibilitando
criança/adulto, trazendo novas descobertas, criando novos desafios mesmo com as salas temáticas
proporcionaremos outros espaços da creche,tais como PÁTIO: trabalharemos momentos lúdicos em diversas
brincadeiras tendo em foco a psicomotricidade, resgate de brincadeira de rua, jogos diversos esquema corporais,
faremos teatro, momento de gincana com outros agrupamentos, giz de lousa no chão, bicicleta. PARQUE: será um
momento de socialização trabalharei com jogos de regras tais como futebol, cabo de guerra, esconde- esconde,

http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-espaco-fisico-sua-relacao-no-desenvolvimento-aprendizagem-.htm
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-espaco-fisico-sua-relacao-no-desenvolvimento-aprendizagem-.htm
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pega-pega, gincana, bolinha de sabão, bolinha coloridas, brincadeiras livres nos brinquedos do parque, leitura em
baixo da arvore, piquenique movimento corporal entre outros. QUIOSQUE: confecção de massa de modelar,
contação de historia com microfone, piquenique, confecção de brinquedos com sucatas, brincadeira de faz de conta,
giz de lousa molhado, teatro com fantoches, momento de brincadeira de circo, ensaio musical, piquenique e
culinária. CASINHA DE BONECA: trabalharemos o faz de conta esse momento de brincadeira livre as crianças
demostraram suas criatividades, imitações usando suas imaginações através de bonecas, utensilio fogãozinho,
geladeiras, pia, ferramentas de construtore fantasias. TANQUE DE AREIA: as crianças terão um momento de
brincadeiras livres com baldinhos, pá e peneirinhas tendo em foco a socialização onde eles possam emprestar os
brinquedos usarem imaginação na construção de um bolo de areia, castelobusca ao tesouro, areia molhada que será
estimulo na coordenação motora. REFEITÓRIO: na roda da conversa falaremos sobre a importância do auto
servimento onde cada criança terá disponíveis os alimentos para se alimentarem sendo que antes de cada refeição
as crianças já sabem que precisam lavar as mãos e higienizar com álcool gel falaremos sobre os desperdíciosde
alimentos jogados fora e da importância de uma boa alimentação para nossa saúde incentivando as crianças a
experimentarem novos alimentos tais como frutas, verduras, legumes entre outros. Os pais tem acesso ao nosso
cardápio que ficam expostos em um painel logo na entrada da creche esse cardápio é preparado pela nutricionista
de acordo com cada faixa-etária são alimentos balanceados.

Atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, que
a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma
relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. (Vigotsky, 1984)

Sala de Artes - Iremos receber as crianças diariamente, após a entrada, lavar as mãos para o almoço, ao chegar do
refeitório vamos conversar na roda como será nossa rotina e combinados, faremos chamada diária, daremos início a
sala ambiente de acordo com o nosso cronograma. Nessa sala de artes terá diversos materiais disponíveis, caderno
de desenho, revistas, papel pardo, cartolinas para confecção de cartazes, confecção de lembrancinhas, trabalharei
um momento de atelier estimulando as crianças a fazerem suas próprias obras de artes, ofereceremosdiversos
materiaiscomo pinceis, tinta guache, tinta de PVA, pintura a dedo, tesouras, papelão, pratinhos de festas,palito de
sorvete, texturas e diversos materiais de sucatas.Sala de Linguagem- Será proposto para as crianças o momento da
historia contada, leitura livre, cantiga de roda com microfone, mala literárias para disponibilizar nas outras salas em
outros agrupamentos, ensaio musical, parlendas.Semana de Carlos Gomes elencando a musica instrumental,
bandinhas, teatro de fantoches, danças, expressão corporal, cantinhos do faz de conta com fantasias e cessão
cinema com data show. Semana educativa Guilherme de Almeida trabalharemos com poesias, semana do incentivo
à produção de literatura. Sala de Ciência-Iremosproporcionar um ambiente de pesquisa através da roda de
conversa trabalharei com hipóteses, dentro dos projetos pesquisas sobre os animais terrestres e doméstico , faremos
confecção de um filtro de água com garrafas pet e galão de água ,observação climática,teremos materiais diversos
tais como grãos sementes e culinárias.Sala de Matemática- proporcionaremos momentos de cantinhos com
diversos jogos, bingo de imagem, alinhavo, brincadeira de mercadinho, montagens diversas brincadeira de
amarelinhas, nunca três, coelhinho sai da toca, brincadeira com bola ,as formas geométricas batata quente, caça ao
tesouro confecção de jogo quebra-cabeça domino gigante ,jogo de dado circuito ,barra manteiga, e brincadeira
roda.

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito individual humano e coletivo implica
considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para potencializar o ser
humano como cidadão pleno, de tal modo que este se torne apto para viver e conviver em determinado
ambiente, em sua dimensão planetária. A educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas
relações sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que a
demandam. Educação consiste, portanto, no processo de socialização da cultura da vida, no qual se
constroem, se mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores.

Norteando nosso trabalho no ano de 2018 desenvolveremos os seguintes projetos:
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Identidade e autonomia - Teremos como objetivo promover a integração das crianças desenvolverem a oralidade
e a valorização do seu eu, próprio nome bem como do resgate da dignidade e da cidadania por meio do
fortalecimento da cultura e do restabelecimento da auto estima. A criança conhecerá sua história e aprenderá
atividades do cotidiano para convivência escolar no coletivo, desenvolverá sua autonomia nas refeições entre outras
atividades. Conhecendo o Brasil e o mundo - Trabalharemos a interdisciplinaridade eventos desse tipo, são
excelentes motivadores para desenvolver os conhecimentos e as competências curriculares, o futebol assumiu um
enorme espaço na nossa cultura, ele “desmonopolizou” os símbolos sociais. Conhecer as várias etnias e culturas
valoriza-los e respeita-los repudiar a descriminação baseada em diferenças raças, religião, classe social e
nacionalidade. No pátio faremos muitas atividades de jogos dirigidos em relação a importância da pratica de
esportes .Navegando na Arca de Noé – Aplicaremos vários tiposde espécie de animais (tipo de locomoção, habitat
cobertura do corpo, utilidades para vida humana) Conscientizar as crianças a preservação.Vida Saudável -
Estimularemos as crianças consumir alimentos que muitas vezes recusam no primeiro momento, permitir
aproximação entre não conhecidos e já conhecidos porem não consumidos, pois integre de forma grupal permitindo
que sejam um estímulo e outro ao consumo de tais alimentos, realizando de forma natural e tranquila. Ampliar o
conhecimento de variedade de alimentos e em sua identificação e também na orientação quanto ao desperdício de
alimentos.Proposta de trabalho semanas educativas: Dia mundial pela educação inclusiva - Proporcionaremos
um momento de conscientização com as crianças e com as famílias através de dinâmicas e ações das necessidades
especiais se colocando no lugar do outro através de teatro, historias, ou apresentações.Semana da família –
Faremos confecções de cartazes pesquisas juntos com as famílias, apresentações de danças para as famílias
prestigiarem o trabalho das crianças.Semana Carlos Gomes - Faremos confecção de instrumento musical historia
sobre Carlo Gomes confecção de cartazes e uma apresentação de teatro e uma mini orquestra com instrumentos de
brinquedos recicláveis Semana do incentivo a produção literatura - Levaremos as crianças para um momento de
leitura em baixo da árvore do parque, mala da leitura em outros agrupamentos, vamos inserir junto Guilherme de
Almeida que retrata a poesia literária.Construiremos um livro de histórias com as próprias crianças, usando
cartolina , color set, giz de cera, tinta guache, cola, revista, etc.Semana programa Horta na Escola -
Conversaremos sobre a importância de preservar as plantinhas dos jardins, observaremos os tipos de arvores com
frutos em volta da creche, faremos um plantio com sementes e grãos ,culinárias com sucos verdes, salada de frutas
e saladas de hortaliças.Escola aberta - Acontecerá semestral para que as famílias tenham a oportunidade de
prestigiar os trabalhos de registro das crianças através de cartazes, maquetes, fotos e registros individuais.

Avaliação: A avaliação será um processo contínuo diante do comportamento da realidade das crianças faremos
registros por fotos, filmagens e confecção de cartazes coletivos e individual, faremos registro também no caderno
de planejamento diário tendo em foco o processo de avaliação no decorrer de cada projeto.

REFERÊNCIAS

Huzak IolandaFormação pessoal (1998pag22).

Romão Eustáquio José Avaliação dialógico (Cortez editora2005)

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para educação infantil

CONCEPÇÃO DO BRINCAR E APRENDER NA VISÃO DE PIAGET E
VYGOTSKYhttps://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na
-visao-de-piaget-e-vygotsky
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4.11 - Plano de trabalho da Educação Especial.

Profª: Aline/ Educação Especial - 2018

Em termos de Brasil, a Politica Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008)
definiu como público alvo da educação especial, para atendimento educacional especializado nas escolas regulares,
os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. E, para os
alunos com transtornos funcionais específicos, a educação especial deverá atuar de forma articulada com o ensino
comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. Os transtornos
funcionais específicos referem-se à dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno do déficit atenção e
hiperatividade, entre outros. (Costa, 2012, pg. 60)

As diretrizes nacionais para a educação básica, definem educação especial como a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais em
conjunto com recursos e serviços de apoio organizados institucionalmente de modo a garantir a educação escolar e
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais
especiais.

Atualmente na nossa instituição de ensino temos duas crianças que compõe educação especial, uma apresentando
deficiência auditiva do agrupamento II - A, e a outra com Autismo e (ADNPM) atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor no agrupamento III - C, havendo também duas crianças em períodos de observação ainda sem
diagnóstico.

Todas as crianças devem aprender juntas sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou
diferenças que eles possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus
alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos
por meio de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias
com a comunidade. (Brasil, 1994, p.5)

A educação especial será conduzida pelos aspectos que visem à educação inclusiva, nessa linha de pensamento, a
educação inclusiva terá como ponto de partida o cotidiano, o coletivo, a escola e classe comum, onde todos os
alunos com necessidades especiais ou não, precisam aprender ter acesso ao conhecimento, à cultura e progredir no
aspecto pessoal e social. As crianças com qualquer deficiência, independentemente de suas condições físicas,
sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças que têm as mesmas necessidades básicas de afeto, cuidado e
proteção, e os mesmos desejos e sentimentos das outras crianças. Elas têm a possibilidade de conviver, interagir,
trocar, aprender, brincar e serem felizes.

A função do professor especializado em educação especial e infantil é participar da observação e do
acompanhamento do processo de desenvolvimento e aprendizagem nas atividades escolares, avaliando e ajudando
na elaboração de objetivos, delineando os conteúdos, as estratégias e procedimentos relativos à dinâmica da sala de
aula e de toda a rotina escolar.

No CEI Profº Pierre Weil as crianças portadoras de necessidades especiais, assim como as demais crianças serão
indispensáveis nas ações e atividades que visem à educação inclusiva, no principio da identidade, na construção da
pessoa humana em todos seus aspectos afetivos, intelectuais, moral e éticos, valorizando a diversidade na
convivência com as diferenças, com o imprevisível, com os conflitos pessoais e sociais, estimulando a criatividade
para resolução dos problemas, na construção de laços de solidariedade, nas atitudes cooperativas e no trabalho
coletivo proporcionando maior aprendizagem para todos. “A escola deve apresentar-se como um local
diversificado, que responde às necessidades, e apoia as diferenças e a aprendizagem de todas as crianças,
independentemente das suas condições físicas, sociais, lingüísticas ou outras”
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(Unesco, 1994, p.6)

As diferenças não devem constituir um critério de hierarquização da qualidade humana. Ser branco ou negro, rico
ou pobre, deficiente ou não deficiente são apenas algumas possibilidades de ser humano. Acreditar que existe uma
única possibilidade é desconsiderar a construção cultural e histórica do nosso processo de humanização. Neste
sentido, educação inclusiva significa muito mais do que a inserção da pessoa com deficiência na escola comum,
significa muito mais do que adaptação de recursos, prédios e mobiliários. A educação inclusiva veio para mostrar
que somos uma sociedade que descrimina, mas, assim como discriminamos, podemos aprender a acolher e
respeitar, pois, como afirma Nelson Mandela, “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de pele, por sua
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e, se pode aprender a odiar, podem
aprender a amar”.

Os projetos pedagógicos: terão adaptações necessárias, apoio didático especializado e planejamento, considerando
as necessidades educacionais de todos os alunos. O professor da classe regular assumirá a responsabilidade pelo
trabalho pedagógico e receberá apoio do professor especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos para a
identificação das necessidades educacionais especiais na avaliação do processo de desenvolvimento e
aprendizagem e no planejamento e organização dos objetivos.

Organização da didática, do tempo e do espaço: Essa organização diz respeito à introdução de recursos e materiais
necessários para que a criança com necessidades especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-
se, de ajustes, enriquecimentos ou modificações introduzidas nos procedimentos metodológicos e didáticos
adotados pela escola para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; O tempo refere-se à rotina
diária, que deve acompanhar as demais crianças, porém quando necessário deverá ter um apoio individualizado,
algumas crianças com deficiência poderão necessitar de mais tempo para a construção de vínculos afetivos, para se
sentirem seguras e assim se adaptarem ao grupo e interagir com os colegas e professora, daremos o tempo
necessário, respeitando o ritmo de cada criança; E o espaço será favorável para todo esse desenvolvimento, sendo
um espaço inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante que reforça os pontos fortes, reconhecendo as
dificuldades e se adaptando às peculiaridades de cada aluno. As adaptações curriculares são estratégias para
promover maior eficácia educativa, a fim de contribuir, de forma mais coerente, com o sistema de inclusão, as
adaptações curriculares se caracterizam pela procura de uma maior flexibilidade e dinamismo, os recursos
especializados não se restringem só ao docente de educação especial, uma vez que, na maioria dos casos de alunos
com necessidades especiais, o recurso a outro especialista é uma constante.

Os consultores e especialistas tal como psicólogos, terapeutas da fala e de linguagem e todos aqueles com saberes
específicos nas áreas que dizem respeito aos aspectos da necessidade especial são necessários em muitas situações.
Contudo, este tipo de pessoal especializado é, na maioria dos casos, escasso, sendo necessário, perante está
situação, considerar-se um apoio mais ativo. (Costa, apud Potter, 1997, p.79)

A avaliação do desenvolvimento desses alunos portadores de necessidades especiais acontecerá de forma global, de
maneira qualitativa dos aspectos referente à competência social, necessidades emocionais, estilos cognitivos, forma
diferenciadas de comunicação, elaboração e desempenho nas atividades, uma maior valorização das
potencialidades, das aptidões, dos interesses e do empenho do aluno com necessidades educacionais especiais para
a realização das atividades, na participação nos projetos e trabalhos coletivos. Assim, o processo de avaliação na
perspectiva da educação inclusiva e da aprendizagem significativa não estará centrado apenas no desenvolvimento
de habilidades e competências, nem na capacidade de assimilar conteúdos e acumular informações, mas sim na
possibilidade de pensar, fazer escolhas, agir com autonomia, relacionar-se com o outro e com o objeto de
conhecimento, de comunicar-se, expressar sentimentos, idéias, resolver problemas, criar soluções, desenvolver a
imaginação, e ter realmente a participação da criança com necessidades educacionais especiais nos momentos de
aprendizagem.

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais,
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sociais, emocionais, lingüística ou outras. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e
que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minoria lingüística,
étnicas, culturais e crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados (Declaração de Salamanca, 1994)

Bruno, Marilda Moraes Garcia. Educação infantil: Saberes e práticas da inclusão - Brasília: MEC, secretaria de
educação especial, 2006.

Carvalho, Cristina Maria. Fundamentos teóricos e metodológicos da inclusão, Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2008.

Costas, Fabiane Adela Tonetto. Educação, educação especial e inclusão: Fundamentos, contextos e práticas.

Ministério da educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica/ secretária de educação
especial, Mec, seesp, 2001.

Zapparoli, Kelem. Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência

4.12 - Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Não se aplica.

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

Não se aplica.
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