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1 - Objeto da parceria

A Secretaria Municipal de Educação – SME, mantém parceria com Instituições sem fins lucrativos do Terceiro Setor, para a gestão de
equipamentos educacionais, construídos e financiados pelo poder público municipal, com o propósito de ampliar atendimento da Educação
Infantil as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

            A Lei 13.019/2014 firma as parcerias baseadas em Fundos Públicos. Essa Lei ficou conhecida como Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil (MROSC), definiu novas regras para parcerias a serem formadas entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil Sem Fins
Lucrativos.

            Essa parceria se dá na Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil - CEI Bem Querer Professor Anísio Spínola Teixeira. Localizado na
Rua Carlos Gardel, Nº 85, Bairro: Jardim Fernanda – CEP: 13053-633 – Município: Campinas – Estado: São Paulo e a Organização Social Civil Grupo
de Oração Esperança.

            O prazo previsto da execução das atividades e serviços será contado a partir do dia 01/02/2021 e se estenderá até o dia 31/01/2023, ou
seja, 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o Edital de Chamamento Público
02/2020 publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2020 - Processo Administrativo PMC 2020.00026123-41, onde celebram o Termo de
Colaboração nº 002/21.

            Faz-se necessário ressaltar que essa parceria só é possível quando ambas as partes estão comprometidas com o objetivo comum. É o que
nos traz o Termo de Referência Técnica 2020/2021, documento com o fim de orientar a elaboração e a execução dessas Colaborações:

                                 “O trabalho realizado na Unidade Educacional objetiva a qualidade socialmente referenciada da educação ofertada                    
                      às crianças, alinhadas às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação  para a promoção da educação integral,
                                       aprendizagem efetiva, garantia da infância, acesso e permanência na escola. (p. 3-4).
 

     Etapas ou fases de execução do  objeto:
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2 - Caracterização e organização pedagógica

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

Tipo do
Ato

Descrição do
Tipo do Ato

Data do
Ato

Nº do
Ato Descrição Complementar

LEI DENOMINAÇÃO 23/12/2008 13.512 LEI PUBLICADA NO DOM EM 24/12/2008
DECRETO CRIAÇÃO 07/04/2011 17.308 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 08/04/2011
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 02/07/2019 51 PORTARIA SME Nº 51 QUE AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO CEI, PUBLICADA NO DOM EM

03/07/2019.
DECRETO DENOMINAÇÃO 22/10/2020 21128 CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, ALTERA O DECRETO N 17308, DE 07 DE

ABRIL DE 2011 E DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS.
PORTARIA OUTROS 12/02/2021 007 HOMOLOGA O REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR

ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA
 

2.2 - Horário de funcionamento

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

Horário de Atendimento dos Turnos:

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

 

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

            O CEI Anísio Spínola Teixeira está localizado na região sul da cidade de Campinas no bairro Jardim Fernanda II, próximo ao aeroporto de Viracopos, tendo ao norte o Parque Centenário, a nordeste o Jardim Campo Belo e a oeste a
Rodovia Santos Dumont.
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             O CEI Anísio Spínola Teixeira atende crianças provenientes do Jardim Fernanda I e II e de outros bairros de sua proximidade como Campituba, Cidade Singer, Campo Belo I, Campo Belo II, Vila Diva, Jardim Itaguaçu I, Jardim Itaguaçu II,
Jardim Ipanema, Parque das Universidades, Jardim Columbia, Jardim São Jorge, Jardim Dom Gilberto, entre outros.
             No início do ano letivo de 2015 foi realizado um levantamento junto a comunidade escolar a respeito da primeira escola de Educação Infantil do bairro, que mais tarde foi substituída pela Nave Mãe Anísio Teixeira. Essa escola levou o
nome de “Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho da Felicidade” inaugurada em 1981. Era uma escola pequena, uma casa alugada pela Prefeitura de Campinas no Jardim Fernanda I, composta por apenas três salas, divididas em dois
períodos: matutino e vespertino e atendiam cerca de 180 crianças sendo 90 em cada período, com a faixa etária entre 3 a 5 anos de idade. Posteriormente, no ano de 2000, foi doado um terreno pela Prefeitura no Jardim Fernanda II e como na
época não foi liberada nenhuma verba para a construção da mesma, os familiares das crianças fizeram um mutirão para a construção da Unidade de Ensino que recebeu o nome de Cantinho da Felicidade.
              Com o passar dos anos a Unidade de Ensino apresentou diversas rachaduras e já não tinha estrutura suficiente para atender a demanda, levando-se em conta que a população local aumentou significativamente. Era uma construção de
aproximadamente 120 m2, com 3 salas de aula, sendo uma com divisória, uma cozinha, uma biblioteca, uma diretoria, um refeitório, onde também funcionava a sala de televisão, um banheiro infantil masculino com três divisões, sendo uma
para funcionário, um banheiro feminino, também com três divisões sendo uma para funcionária, um bebedouro de 1,5 m de comprimento e uma área externa coberta em volta do prédio e na área externa descoberta havia árvores e um
playground precário com alguns brinquedos, como: escorregador, balanços e gira-gira.
                Na tentativa de sanar os problemas estruturais e atender a demanda do bairro, em 29 de março de 2008, durante o governo do Prefeito Dr. Hélio de Oliveira Santos, inaugurou-se no mesmo local a Nave Mãe Anísio Spínola Teixeira,
projeto arquitetônico especialmente criado pelo renomado arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), que sempre buscou aliar a consciência arquitetônica aos benefícios sociais e públicos em suas obras, foi concebida para receber cerca de 520
crianças, de acordo com a demanda da época. São 1.754 metros quadrados de área construída coberta, com espaço verde ao redor, com quiosques, playgrounds, tanques de areia, casinha de bonecas e outros equipamentos pedagógicos.       
        
              Atualmente a proposta do CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira é o atendimento em educação infantil de 576 crianças. São crianças na faixa etária de 0 meses a 5 anos e 11 meses de idade, considerando tanto a legislação em vigor como
o compromisso público da Prefeitura Municipal de Campinas de atender as áreas de maior vulnerabilidade social.
             No governo do Prefeito Jonas Donizetti houve alteração no nome da escola, passou a ser designada como Centro de Educação Infantil “Bem Querer” Prof. Anísio Spínola Teixeira. A Unidade Educacional conta com 12 salas, duas de
berçários com banheiros, fraldários e dois solários destinados aos banhos de sol e atividades lúdicas com os bebês; cinco salas de Agrupamento II que funcionam em período integral, e dez salas de Agrupamento III, que funcionam em dois
períodos, matutino e vespertino, totalizando 17 turmas, sendo que uma dessas salas é utilizada também pela FUMEC, que oferece cursos de alfabetização para jovens e adultos (EJA - Educação de Jovens e Adultos) no período noturno.
            O nome da Unidade Educacional foi escolhido pela Prefeitura Municipal de Campinas para homenagear um grande educador brasileiro, jurista, intelectual e também escritor Anísio Spínola Teixeira.  Personagem central na história da
educação no Brasil, que nas décadas de 1920 e 1930, difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova. Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) em defesa do ensino público, gratuito,
laico e obrigatório no país. 
Anísio Spínola Teixeira foi aluno e tradutor dos livros do filósofo e pedagogo americano John Dewey da Universidade de Chicago, que muito influenciou seu pensamento e obra. Dentre inúmeros trabalhos desenvolvidos na área de Educação,
destacamos a criação da Escola Parque, em Salvador, que se tornou um centro pioneiro de educação integral e que serviria de modelo para os futuros CIACs e CIEPs.
             Na década de 1940, Anísio Teixeira foi Conselheiro da UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Nos anos 50, dirigiu o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ou INEP, órgão do Governo
Federal que, no governo de Fernando Henrique Cardoso, passou a se chamar Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  Foi também o criador e primeiro dirigente da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, atual CAPES. Em fins dos anos 1950, Anísio Teixeira participou dos debates para a implantação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, sempre como árduo defensor da educação pública. 
           É de fundamental importância a parceria escola e comunidade, que organizam o trabalho educativo em torno do contexto de realidade em que as crianças estão inseridas. Sendo assim, a proposta pedagógica do CEI Anísio Spínola
Teixeira, assume a responsabilidade de ser um espaço privilegiado de convivência, de construção de práticas coletivas e de ampliação de saberes e conhecimentos, por meio de ações que oportunizam aprendizagens e desenvolvimento,
através de vivências diversificadas e significativas. E, a fim de estruturar e construir o Projeto Pedagógico respeitando a realidade do entorno escolar, torna-se imprescindível, contemplar as diversas falas presentes das crianças, das famílias,
dos docentes e dos demais membros da comunidade escolar. Para a elaboração e desenvolvimento das ações pedagógicas, partimos do princípio de que todas as atividades da escola devem se articular com a realidade e com a diversidade
cultural presentes e constituintes desta comunidade, através da curiosidade e questionamentos trazidos pelas crianças, suas necessidades, anseios, desejos, diversidade linguística, o encontro e a fala das famílias na escola, seus valores,
saberes culturais e a valorização das experiências de interação social. 
            Situamos, então, a escola como espaço no qual se promove a significação e a ressignificação da cultura e das práticas sociais, uma interlocutora, e entendemos que as experiências que nela acontecem são sempre perpassadas pelas
práticas sociais, em meio as quais cada criança, cada educador, cada família constitui e constrói saberes, aqueles que trazem para a escola e os que, a partir desses, se constituem e se desenvolvem no espaço escolar.   
            O bairro Jardim Fernanda tem aproximadamente vinte e três anos de existência, teve início quando a PUC Campinas, proprietária dos terrenos, contratou a Caixa Econômica Federal para construir em torno de 150 casas populares, foi
contratada na época uma Empresa de Loteamento para fazer a infraestrutura do bairro, e o restante dos terrenos foram loteados por uma Imobiliária do município, como lotes particulares. No entanto, a empresa abandonou a obra e os
moradores ficaram sem os serviços públicos e infraestrutura a que tinham direito. Anos mais tarde, com a intenção de desapropriação da área pelo Aeroporto Viracopos, o bairro ficou ainda mais abandonado, retornando ao crescimento
somente quando alguns moradores se uniram e lutaram pelas benfeitorias do bairro. Negociaram com os governos municipais e federais a não desapropriação da área. E de acordo com um morador, a possível desapropriação ainda é um
“fantasma”, que assusta a população até os dias atuais, pois os moradores  não tem total segurança de que nunca serão desapropriados, visto que cada governo tem sua política. Lembrando que a região ficou anos sem investimentos públicos
por tratar-se de área de ocupação onde era previsto a ampliação do Aeroporto de Viracopos. Com a mudança do local de ampliação e posterior investimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), começaram a ser implantadas
obras de diversas secretarias no inicio do ano de 2008.
             Segundo pesquisa com moradores do bairro, em meados dos anos 1980, só havia nessa região o Jardim Fernanda I com casas populares construídas pela Caixa Econômica Federal e a Creche Francisco Xavier Sigrist, que atendia
crianças de um ano e seis meses a cinco anos e a Escola Estadual Professor Paul Eugene Charbonneau, destinada ao atendimento de Ensino Fundamental I e II. Não havia ainda posto de saúde, asfalto e casas comerciais. Um senhor conhecido
pelo nome de Português, morador de um bairro vizinho vendia pães e leite para os moradores. Não existia também linha de ônibus, os moradores tinham que se deslocar do bairro até a Rodovia Santos Dumont e embarcar no ônibus Bonavita
para ir ao centro da cidade. Depois de alguns anos, implantaram uma linha de ônibus no bairro, (5.31) hoje, (1.91) que saía de manhã e só voltava à noite para trazer as pessoas que estavam retornando ao bairro. Com o crescimento do bairro,
foi colocado mais quatro ônibus com intervalos de 45 minutos.
              Tempos depois foi fundado outro bairro chamado Santa Maria e com o passar dos anos o mesmo foi crescendo e surgiu o Jardim Fernanda II.  Em 1997 começaram as ocupações do Jardim Dom Gilberto, Puccamp, Jardim Campituba e
Jardim Itaguaçu I e II. Com essas ocupações, criaram a linha de ônibus (5.39) hoje, (1.94) e com o crescimento da população, as duas linhas já não comportam mais a quantidade de pessoas que utilizam esse serviço. Os moradores ressaltam
que há uma grande necessidade da criação de mais linhas de ônibus para atender: Jardim Itaguaçu II, Jardim Ipanema, Parque das Universidades, Jardim Columbia e Jardim são Jorge, todos nas imediações do Jardim Fernanda I e II.
              Segundo levantamento da Associação dos Moradores de Bairro, essa região é uma das mais populosas da cidade de Campinas e se mantém em franco crescimento, tanto em nível populacional quanto econômico; atualmente possui
rede de telefonia, rede elétrica, coleta de lixo, rede de água e transporte coletivo. As obras da rede de esgoto se iniciaram em 2010 e hoje se encontram na etapa final, faltando somente ligar a rede às residências que estão inclusas no projeto
Água e Esgoto da SANASA. A aprovação de uma nova lei do Governo Federal que incentivou pequenos empreendedores a regularizar e abrir pequenas empresas, foi de suma importância para o crescimento econômico do bairro, observamos
hoje, novos pontos comerciais, entre eles: farmácias, mercados, lojas de materiais de construção, bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, academias, vidraçarias, igrejas, oficinas mecânicas, salões de cabeleireiro, comércios
diversificados e uma escola (particular) que oferece cursos de inglês, espanhol, secretariado e informática.
              No mês de julho de 2014 o bairro ganhou uma nova área de lazer para os moradores, localizada em um terreno de 10 mil metros quadrados. O local foi urbanizado e conta com dois campos de futebol, sendo um deles de areia e o
outro gramado. A grama que reveste o campo foi doada pelo time do Guarani Futebol Clube, time tradicional da cidade, pois na época o time refez o gramado do estádio Brinco de Ouro para receber a seleção da Nigéria para a Copa do Mundo
de 2014. Também nesse espaço foi construída uma quadra de voleibol, playground para as crianças e uma área com equipamentos para musculação e uma pista para caminhada. Essa área se localiza bem próxima ao CEI Anísio Spínola
Teixeira. Entretanto, o bairro ainda necessita melhorar a infraestrutura dos serviços básicos como, por exemplo, o asfalto, que se encontra somente nas ruas por onde passam os ônibus e ainda está inacabado; em decorrência disso há um
processo judicial tramitando, segundo informações do presidente da Associação de Moradores do bairro. Existe uma área verde na região, mas foi ocupada irregularmente por várias famílias.
             Realizando um diagnóstico da realidade onde o CEI Anísio Spínola Teixeira está inserido pode-se constatar que as famílias e/ ou moradores, em sua grande maioria, migraram das regiões Norte e Nordeste do país para Campinas, em
busca de oportunidades de empregos e melhoria das condições de vida. As famílias são de baixa renda, nas quais as mães, em sua maioria, são as responsáveis pelos cuidados com os filhos e pelo sustento da família. Baseado no levantamento
de dados com as lideranças dos bairros do entorno da escola, verificou-se que alguns pais e mães não trabalham (alto índice de desemprego), outros trabalham informalmente (“bicos” e autônomos) e uma grande parte que está empregada
tem ocupações variadas: empregadas domésticas, diaristas, manicure, cabeleireiro(a), vendedor(a), pedreiro, costureira, mecânico, operadores de caixa, operadores de telemarketing, segurança, zelador, recepcionista, etc. 
              Com dados baseados em diagnósticos coletados pelo atendimento realizado no Centro de Referência da Assistência Social/CRAS da região, verificam-se alguns indicadores de vulnerabilidade e risco social entre os quais podemos
destacar o alto índice de desemprego, baixo nível de escolaridade, baixa qualificação profissional, violência intra/extra familiar, exploração infanto-juvenil, alcoolismo, drogadição, gravidez na adolescência, população jovem inserida no tráfico
de drogas. Muitas famílias dependem do benefício “Bolsa Família” e em relação à escolaridade, alguns tem apenas o ensino fundamental, poucos possuem ensino médio ou superior.  As principais fontes de lazer das famílias são: jogar bola,
assistir tv, andar de bicicleta e interagir nas redes sociais.  Grande parte das crianças atendidas no CEI Anísio Spínola Teixeira, são filhos /netos ou parentes de famílias vindas das regiões Norte e Nordeste, que continuam migrando para esta
região em busca de melhores condições de vida. As crianças e suas famílias trazem consigo uma rica bagagem cultural e demonstram gostar de eventos que envolvam músicas, danças e histórias.  

 

2.4 - Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de
cada turma e os recursos físicos e materiais

O Quadro abaixo se refere a capacidade de criança conforme a metragem das salas do CEI Professor Anísio Spínola Teixeira e a quantidade de
crianças matriculadas no CEI.
  

Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados
1 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 47.10 28 27
2 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 46.19 28 25
3 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II A 47.10 30 33
4 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II B 47.24 30 32
5 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 46.54 30 30
6 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 46.75 30 30
7 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II E 47.17 30 29

8 1 MANHA AGRUPAMENTO III A 47.31 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III F 47.31 30 33

9 1 MANHA AGRUPAMENTO III B 47.17 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III G 47.17 30 33

10 1 MANHA AGRUPAMENTO III C 47.31 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III H 47.31 30 33

11 1 MANHA AGRUPAMENTO III D 47.24 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III I 47.24 30 33

12 1 MANHA AGRUPAMENTO III E 59.21 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III J 59.21 30 33

 *Dados retirados do Sistema Integre em 24/03/2021.
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Horário de funcionamento da Unidade Educacional

 

TURMAS INÍCIO TÉRMINO

   

AG I - INTEGRAL 07:00h 18:00h

AG II - INTEGRAL 07:00h 18:00h

AG III - PARCIAL 07:00h 11:00h

AG III - PARCIAL 13:00h 17:00h

 

 

 A estrutura da Unidade  é ampla, com um espaço externo muito satisfatório para a realização de atividades ao ar livre, o que será excelente para
seguirmos os protocolos de segurança oportunizando às crianças espaços livres.  Nesse espaço há casinha de bonecas, dois quiosques, um
parque fixo, um parque com brinquedos móveis, todo gramado com várias árvores ao redor, inclusive algumas frutíferas. Fará parte da proposta
do CEI um Projeto Horta, destinar um espaço para que crianças e educadores possam plantar, cuidar e colher, verduras e legumes.
 
 A estrutura predial interna e externa encontra-se deteriorada pelo tempo e necessitando de muitas manutenções. O que está sendo solicitado e
já realizado no intuito de atender as crianças e a comunidade com excelência, afinal, a escola deve ser um  ambiente limpo, harmonioso,
organizado, proporcionando bem estar a todos que adentrarem nesse espaço.
 
 Segue abaixo um quadro demonstrativo das condições de cada espaço da Unidade:
 

 
 
 

 

2.5 - Quadro dos profissionais que atuam no CEI, especificando função, jornada, horário de trabalho e de
formação
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2.5.1 - Da equipe gestora, contendo o horário de reunião de trabalho conjunto

O Plano da Gestão Educacional, traçará linhas de ação, numa proposta sob a intenção de não possuirmos o perfil de “sede de poder”
e sim “sede de realizações”. Nesse contexto, a presença da Equipe gestora, deverá ser constante em todas as situações que envolvam o
“fazer” pedagógico, pois compreende que é na atuação direta com os educadores, crianças e famílias que se promove a reflexão.
Acreditamos que o ato de refletir, nos conduzirá ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como permitir e constatar o
que ainda necessita ser feito, numa perspectiva de ação-reflexão e ação.
 
Segue abaixo o quadro da Equipe Gestora atuante no CEI:
 
  

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

KELLY

CRISTINA

FERNANDES

NUNES

DIRETORA

EDUCACIONAL

 

7:00h as

16:48h (2ª

feira)

07:30 as

17:30

Demais dias

 da semana

 

 

01/02/2021

12:00h as

13:00h (2ª

feira)

11:30h as

12:42h

(demais dias)

SUPERIOR COMPLETO

PÓS
GRADUAÇÃO

ROSEMEIRE

APARECIDA

CAMPOS

MUNHOZ

VICE DIRETORA

EDUCACIONAL

7:00h as

16:48h (2ª

feira)

08:00 as

18:00h

Demais dias

 da semana

 

01/02/2021

11:00h as

12:00h (2ª

feira)

12:42h as

13:54h

(demais dias)

SUPERIOR COMPLETO

 PÓS
GRADUAÇÃO

FERNANDA

LUIZ MENDES

ORIENTADORA

PEDAGÓGICA

 

8:00h as

18:00h (2ª

feira)

06:45h as

16:45h

 Demais dias

01/02/2021

13:00h as

14:12h (2ª

feira)

11h as

12:12h

SUPERIOR COMPLETO

 PÓS
GRADUAÇÃO

 

2.5.2 - De professores

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO

HORÁRIO DE

FORMAÇÃO

ENTRE PARES

FORMAÇÃO/

HABILITAÇÃO

1

 

EUZETE DA

SOLEDADE P.

MOREIRA

 AG I A

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21

11:00h as 13h

(QUI)

 

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

2

 

 

GISLAIDE MARIA

DE A. SOARES 

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO
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AG I B (QUI)

3
ALICE AP. DA SILVA

 AG II A
PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

4

 

DÉBORA C. RAMOS

 AG II B 

 

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

5

 

ERIKA C. LUZ DE A.

SILVA

 AG II C

 

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

6
LIGIA  ELOI

FERREIRA SILVA

 AG II D

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

7
NATHALIA SPINA L.

FELER 

 AG II E

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

8
JAQUELINI SILVA

DE LIMA 

 AG III A

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

 PÓS
GRADUAÇÃO

9
KAROLLINE DA

SILVA CUNHA

 AG III B

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

10

MARCELY GOMES J.

ANDRADE

 AG III C

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

 

01/02/21

 

11:00h as 13h

(QUI)

 

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

VALDIRENE

BERNARDINO DOS
PROFESSORA

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)
11:00h as 13h ENSINO
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11 SANTOS

 AG III D
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45h as

13:00h

(QUI)

01/02/21 (QUI) SUPERIOR

COMPLETO

12

 

LUCIENE LACERDA

P. DOS  A.. SANTOS

 AG III E

 

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

06:45 as 11h

 (SEG, TER,

QUA, SEX)

06:45h as

13:00h

(QUI)

 

01/02/21

 

11:00h as 13h

(QUI)

 

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

13
ELIETE DOS 

SANTOS BEZERRA

 AG III F

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

13h00 as

17h15

 (SEG, TERÇA,

QUA,SEX)

11h00 as

17h15 (QUI) 

01/02/21
11:00h as 13h

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

14
LUANA DE CASTRO

SANTOS

 AG III G

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

13h00 as

17h15

 (SEG, TERÇA,

QUA,SEX)

11h00 as

17h15 (QUI) 

 

01/02/21

11:00h as 13h

 (QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

15
MARIA LUCIA

FARIAS DE SÁ

LEITE 

 AG III H

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

13h00 as

17h15

 (SEG, TERÇA,

QUA,SEX)

11h00 as

17h15 (QUI) 

01/02/21
11:00h as 13h

 (QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

16
ROSELI SOARES DA

MOTA

 AG III I 

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

13h00 as

17h15

 (SEG, TERÇA,

QUA,SEX)

11h00 as

17h15 (QUI) 

01/02/21
11h 00 as 13h

 (QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

17
ROSANGELA

DAMACENA

 AG III J

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

13h00 as

17h15

 (SEG, TERÇA,

QUA,SEX)

11h00 as

17h15 (QUI) 

01/02/21
11:00 as 13h

 (QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

18 ELAINE C.DE

SOUZA GOLFETTI

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

06:45 as 11h

 (SEG, QUA,

SEX) 

 13:00h as

17:15h (TER.) 

 11:00h as

17:15h

 (QUI)

01/02/21
11:00 as 13h

 (QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

PÓS GRADUAÇÃO

19
ALINE C. PEREIRA

DE OLIVEIRA

 APOIO

PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

 06:45 as

17:00h

 ALMOÇO: 11h

as 12 h27 
 13:15 as

14:27h (QUI)

 

01/02/21
11:00 as 13h

 (QUI)

ENSINO

SUPERIOR

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

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO

 

ALMOÇO DATA
ADMISSÃO

 

HORÁRIO DE

FORMAÇÃO

ENTRE PARES

FORMAÇÃO
INICIAL

1

Agatha S. 
Fonseca M

Janebro
 AG II B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

2
Aliny Geraldo De

Lima
 AG I A 

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

3

Ana Claudia
Ferreira De

Souza
 AG I A 

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
SUPERIOR

COMPLETO

4

Ana Maria 
Rodrigues
Fagundes

 AG II D

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

 

 06:45h
às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às  16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

5
Beatriz Bianca

De Oliveira
 AG II E

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

6
Brunna Machado

Villas Boas
 AG I B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

 

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

7
Débora Almeida
C. Dos Santos
 AG I B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

 06:45h
às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

8
Gesiane Silva
Cantanhêde
 AG II D

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

 06:45h
às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

12:45h as
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9

Isabela Pintor De
Farias

 AG II E

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021

14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

10
Jessica Gomes

Da Silva
 AG II E

 AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

 

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

11

Juciene
Rodrigues Dos

Santos
 AG II D

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

 06:45h
às
13:00h

12:45h as
14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

12
Laysla Camila

Lara Costa
 AG II A

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

 06:45h
às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

13

Lucineia
Francisco Da

Silva
 AG II A 

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

14

Maria Das
Graças P.
Belmiro

 AG II C

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

 

06:45h às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-feira
– Dia de

Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

15

Maria Jéssica 
Eugênio  Da

Silva
 AG I A

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

16
Maria Luciene
Souza Da Silva
 AG I A

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
INFANTIL

06:45h às
13:00h

 

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

17
Nilma  Alves T

Santana
 AG I B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

 06:45h
às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

18
Viviane R. Da

Silva
 AG II B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h as
14h

 (Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00  às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO
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19
Raphaela Da 
Silva Nunes
 AG II C

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

20

 

Silvia Ap. Dias
Dos Santos
 AG II B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

 

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

21
Thais Correia

Soares
 AG II C

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às  16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

22
Ana Carolina

Fontana
 AG II A

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
13:00h

12:45h
as 14h

(Terça-
feira) – Dia

de
Formação)

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

23

Elisangela
Dourada

Teixeira Da Silva
 AG II C

 

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00  às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

24
Joice Rangel

Oliveira
 AG I B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00 as 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

25
Giulianne K.
Rosa Souza
 AG I B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

26

Laissa Késsia
Machado
Felismino

 AG II C

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

27
Larissa L. Dos S.

Carvalho
 AG II A

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

Maria De Fátima AGENTE

11h as
12:15h

ENSINO
SUPERIOR
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28 Antonio Galter
 AG I A 

EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021 09:00 às 11:00

(Quinta)

COMPLETO

PÓS
GRADUAÇÃO

29
Maria  Dos 

Anjos De Araujo
 AG II A

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

30
Marines Barbosa

Da Silva
 AG II B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

31
Queila M.

Pinheiro Ferreira
 AG II B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

01/02/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

32

Daniela
Ap.

Queiroz
da Gama
 AG II A

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação) 

05/05/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

33

Elizangela
de A.

Trindade
do

Carmo     
        AG

II D

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

05/05/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO
COMPLETO

34

Hellen
Pereira
Moreira   
               
    AG II E

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

05/05/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO
COMPLETO

35

Ondina
da Silva
Bonifácio 
               
  AG I B

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

05/05/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO
COMPLETO

36

Vanessa
Moraes
Machado 
               
 AG II D

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h às
18:00h

11h as
12:15h

(Quinta-
feira – Dia

de
Formação)

05/05/2021
09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO
COMPLETO

37
Edeline  Ribeiro
de S. Moreira     
         APOIO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
17:00h

11:00 as
12:27h

01/02/2021
14:00 às 16:00

(Terça)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

Denise da Silva AGENTE 11:00 as ENSINO
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38 Freitas
 APOIO

EDUCAÇÃO
INFANTIL

06:45h às
17:00h

12:27h

 

01/02/2021 14:00 às 16:00

(Terça)

SUPERIOR
COMPLETO

39
Valeria Silva F.

De Lima
 APOIO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

08:00h às
18:00h

12:12 à
13:24h 01/02/2021

09:00 às 11:00

(Quinta)

ENSINO
MÉDIO

COMPLETO

40
Maria Do

Socorro C. Costa
 APOIO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

08:00h às
18:00h

12:12 à
13:24h

01/02/2021
09:00  às 11:00

(Quinta)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO
cursando

 

2.5.4 - De funcionários

 a) Equipe de apoio administrativo:
 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

IMACULADA

CONCEIÇÃO

LIMA

ASSISTENTE

ADMINISTRATIVO
8:00/17:00H 01/02/2021

12:00 as

13:00

 ENSINO MÉDIO

TÉCNICO - 

BIOQUÍMICA

NATALIA DE

MORAES

MACHADO DA

SILVA

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

7:30/17:30H

 
01/02/2021

11:30 as

12:42
ENSINO MÉDIO

 
 
 b) Equipe de apoio operacional:
 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO DATA DE
ADMISSÃO

ALMOÇO FORMAÇÃO

CLÁUDIA 

APARECIDA DA

HORA SOUZA

COZINHEIRA 07h00/17h00 01/02/21 11h00/12h12
ENSINO MÉDIO

INCOMPLETO

PRISCILA  DA COSTA COZINHEIRA 7h00/17h00 01/02/21 12h00/13h12
ENSINO MÉDIO

COMPLETO

MAGDA ADRIANA DE

ASSIS DA SILVA 

AUXILIAR

COZINHA
7h00/17h00 01/02/21 11h00/12h12

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

ROSIMEIRE MORAES

DA CRUZ

AUXILIAR

COZINHA
7h00/17h00 01/02/21 12h00/13h12

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

ANTONIA DE SOUZA

ARAUJO

SERVENTE DE

LIMPEZA
07h00/17h00 01/02/21 11h00/12h12

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO

DAMARIA  DIAS
MEIRELLES

SERVENTE DE

LIMPEZA
08h00/18/00 01/02/21 12h42/13h54

ENSINO MÉDIO

INCOMPLETO

  

MARIZETE SOUZA

SILVA

SERVENTE DE

LIMPEZA
06h45/17h00 01/02/21 11h00/12h27

ENSINO

FUNDAMENTAL

INCOMPLETO

VERA APARECIDA SERVENTE DE
ENSINO
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SALIDO LIMPEZA 07h30/17h30 01/02/21 12h00/13h12 FUNDAMENTAL

INCOMPLETO

JULIO CAVALHEIRO
 

ZELADOR
06h45/17h00 01/02/21 11h30/12h57

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO

WILSON 

DOMINGUES TERTO
ZELADOR 08h00/18h00 01/02/21 13h/14h12

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

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

Segundo BARBOSA, (2009, p.12):
                                                                                                                                                              “A função da educação infantil nas
sociedades contemporâneas é a de possibilitar a vivência em                                                                                                                            
                                             comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade dos demais, a sair da                         
                                                                                                                               percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a

                                                                                                                                                             outro e da compreensão de outros
mundos sociais”.
 
 
         Nesta direção, cabe ressaltar que se torna necessário que a Educação Infantil, valorize as interações sociais das crianças, suas vivências
no cotidiano da escola, que possuam espaços que possibilitem a convivência, a ampliação de saberes, conhecimentos diversos das crianças e
adultos.
         Nesse sentido conforme as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), os objetivos do currículo na Educação
infantil, deve cumprir o papel de ser o espaço possibilitador para a percepção e reconhecimento dos lugares sociais dos bebês e das crianças
pequenas, através de suas formas, das diferentes linguagens, de suas participações e percepções, e desejos singulares. Objetivos estes, que
deem às mesmas, possibilidades de narrarem e produzirem suas próprias histórias, fazendo com que elas se tornem autoras de suas vidas,
influenciem e produzam sua própria cultura.
         As práticas pedagógicas que compõem a proposta da Educação Infantil, também, devem ser norteadas pelas interações e as
brincadeiras, onde elas são atos que acontecem como processo dinâmico e indissociável entre as crianças, pois interagir e brincar, são
linguagens naturais delas. Nessa consonância, os planos de ensino dos professores, da Unidade Educacional CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira
estarão alinhados e pautados nessa prática, onde o objetivo, é o de valorização e a garantia do lúdico na escola.
         Ainda, na proposta de indissociabilidade nos objetivos da Educação Infantil, consideraremos a importância do cuidar e educar, pois
entendemos que esses movimentos estão intrinsicamente ligados. Partindo dessa premissa, demos atenção ao que cita BARBOSA, (2009,
p.105):  
 
                                                                                                                                              “(...) com a indissociação entre o cuidar e educar,
com a ludicidade e a brincadeira e q u e , em sua
                                                                                                                                                        realização pressuponha processos de
interação e colaboração sistemáticas, com base na escuta,
                                                                                                                                                            no diálogo e na negociação, e tenha em
consideração a diversidade e o pertencimento”.

Como já argumentado no parágrafo acima, onde é necessário a valorização das interações e vivências das crianças na Educação
infantil, é que não podemos deixar de citar as crianças que possuem limitações físicas e cognitivas e, as demais em suas diversidades
com um olhar diferenciado.

Frente a isso, o documento teórico analisado, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, direcionando os sistemas de ensino para a promoção de respostas às necessidades
educacionais, garantindo:

●        Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
●        Atendimento educacional especializado;

●        Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

●        Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar;
●        Plano de Ensino
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●        Participação da família e da comunidade;

●        Acessibilidade   urbanística,    arquitetônica,   nos    mobiliários    e equipamentos,   nos transportes, na comunicação e informação; e
●        Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

●        Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira e alinhados aos Termos de Referência Técnica, nos comprometemos a
assegurar que as mesmas terão a garantia de:
●        Assegurada a matrícula de forma igualitária;

●        Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação Especial em conjunto com o professor (a) regente da sala;
 ●        Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;

    ●        Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala e os demais espaços da escola;
 
  ●        Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;

    ●        Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;

Percebe-se assim que, a Educação inclusiva no contexto da Educação infantil, deve estar pautada nas formações dos educadores,
para que passem a vislumbrar a inclusão na integra e, consequentemente sua transformação na escola. Nesse contexto, percebemos que
o educador, é parte importante ao que se relaciona ao seu planejamento, o que será o seu “espelho” em suas ações junto às crianças.

Pautado no parágrafo acima, o trabalho no CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira estará alinhado aos propósitos da inclusão, onde,
proporemos a abertura de espaços para a cooperação e a socialização, a criatividade, a interação da criança e seus pares, o diálogo, o
respeito, o senso crítico, para que sejam praticados por toda a comunidade educativa. Além disso, sabemos que, as famílias são
imprescindíveis para a inclusão educacional e social da criança com necessidades especiais. Esse vínculo estabelece uma relação de
confiança e cooperação entre a escola e a família, favorecendo o desenvolvimento da criança.

O espaço escolar na Educação infantil é permeado de atividades lúdicas e prazerosas, as quais já fazem parte do cotidiano das
crianças, pois através das brincadeiras, é que elas vão construindo seus conhecimentos e vivências.

Reforçando esse propósito a educação inclusiva deve ser contemplada, a fim de que não sejam criadas barreiras que impeçam as
crianças de brincarem por conta de suas limitações físicas e cognitivas. Nesse propósito, para atender melhor as crianças que possuem
dificuldades e certas limitações, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, trará como proposta, ações de desenvolvimento da autonomia, da
socialização através de alguns recursos pedagógicos que valorizem a inclusão.

Na consideração sobre a integração da criança com necessidades especiais na escola, é que nos pautamos na fala de Sassaki (1997,
p. 30-31), onde cita que:

                            “A ideia de integração surgiu para derrubar a prática de exclusão social a que foram submetidas as pessoas
                                 deficientes por vários séculos. A exclusão ocorria em seu sentido total, ou seja, as pessoas portadoras de                                      
             deficiências eram excluídas da sociedade para qualquer atividade porque antigamente elas eram consideradas inválidas,                         sem utilidade
para a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas atribuídas indistintamente a todos que                             tivessem alguma deficiência”.
 

Baseado nas palavras acima, consideramos que o objetivo e olhar na educação infantil, está voltado à integração, a socialização entre
criança x criança e criança x adulto.

Acreditamos que a Educação Infantil entrelaçada com educação inclusiva, traz em seu movimento educacional, a inclusão das
crianças com a oferta de oportunidades iguais para todas elas, numa amplitude de aprendizagem e de cooperação, a fim de que todas
tenham a oportunidade de desenvolverem seus potenciais e sua formação humana.

Vale ressaltar que dentro da proposta apresentada pela SME e  segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a
Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação, ha implementação dos Agrupamentos Multietários:
 

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

Acreditamos que quando o grupo de crianças é heterogêneo em suas faixas etárias, há aprendizagens significativas por elas, tendo
em vista, que cada uma delas apresenta condições individuais de experimentar, aprender e trazem conhecimentos adquiridos e
diferenciados, além dos muros da escola. Essa concepção, busca deixar de lado a ideia de ver as crianças como seres unicamente
biológicos, os quais percorrem etapas definidas pela idade ao mesmo tempo em que elas têm a possibilidade de aprender umas com as
outras nas trocas de experiências, partilhando conhecimentos e se inspirando umas com as outras. Diante disso, como cita Prado (2006,
p. 4, apud CAMPOS & ROSEMBERG, 1995, p. 19 e 20) num breve comentário que: ” bebês e crianças bem pequenas aproveitam a
companhia de crianças maiores para desenvolver novas habilidades e competências” e em seguida: “crianças maiores aprendem muito
observando e ajudando a cuidar de bebês e de crianças pequenas”.

Assim, no CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, as construções das crianças das diferentes idades e necessidades especiais, serão
entendidas e valorizadas como novas formas de brincar e de realizar as coisas do dia-a-dia numa grande e valiosa troca de experiências.
Esta forma de organização, faz com que os educadores tenham que reconsiderar e recriarem suas práticas pedagógicas.

O CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira atenderá as demandas de Agrupamento I, II e III, que segue a Resolução SME Nº 004, de
18/08/2020 do Diário Oficial (p. 3), a qual dispõe sobre as formas de organização em três agrupamentos multietários, para o ano de 2021,
conforme as datas de referência que seguem:
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Agrupamento PeríodoAgrupamento I Crianças nascidas entre 01/07/2019 a
31/12/2021

Agrupamento II Crianças nascidas entre 01/11/2017 a
30/06/2019

Agrupamento III Crianças nascidas entre 01/04/2015 a
31/10/2017

 

      Parágrafo único. O Agrupamento III constitui-se de crianças que estão na faixa etária de matrícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas
entre 01/04/2015 a 31/03/2017 e de crianças de matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2017 a 31/10/2017.
 
 
Referência Bibliográfica:
 
  BARBOSA, M.C. Práticas cotidianas na Educação Infantil- bases para a reflexão sobre as
orientações. Projeto de cooperação técnica MEC e UFRGS para construção de orientações.2009.
 
   BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017.

 BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva . Brasília: MEC/SECADI, 2014.
 BRASIL. MEC Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução n.º 5 de 17 de dezembro de 2009. Secretaria de Educação Básica. Brasília: A Secretaria, 2010.
 

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO. Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento. Vol. I – Espaços e Tempos na Educação
das Crianças: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria municipal de Educação, Campinas-SP, 2014.

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 17 de 200



2.7 - Matriz curricular

 

2.8 - Proposta Curricular

        A Proposta Curricular do CEI Professor Anísio Spínola Teixeira se inspira no poema abaixo de Loris Malaguzzi - As Cem linguagens da
criança,  onde trata-se a criança com um ser de cem viés, ou seja, vários caminhos, várias possibilidades e que cabe ao educador respeitar essas
cem linguagem da criança, entendendo-a como um ser ativo, pensante e participativo, não somente na perspectiva da fala, mas nas expressões,
no brincar,  em sua totalidade.  Não seremos nós educadores que roubam-lhe noventa e nove e sim aqueles que alimentam as cem, mais cem e
mais. cem.  

 
 
 
 
 Faz-se necessário deixar explícito que de acordo com o Regimento Próprio Escolar do CEI Professor Anísio Spínola Teixeira, tanto a Matriz
Curricular quanto a Proposta Curricular são baseadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais:
 
 CAPÍTULO II DA PROPOSTA CURRICULAR 
 
 Art. 38. O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com o conhecimento e a cultura
em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das
diversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. 
 
 Art. 39. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
  I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão corporal,
gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
 II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e
gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais; 
 III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da
vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;

Prefeitura Municipal de Campinas
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 MATRIZ CURRICULAR INFANTIL

E0821 - BEM QUERER PROF ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA  Semanas: 40 semanas

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

Carga Horária Total: 800 horas
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  IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
  V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural; 
 VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma
educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais,
intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida
social; VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde,
nutrição e bem-estar; 
 VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a vida, no
cuidado consigo, com o outro e com a natureza; 
 IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; e 
 X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a
cultura.
  § 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e educadores.
  § 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em variadas formas e
em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de relatórios individuais trimestrais da trajetória educacional das crianças. 

 
         Pensar na Proposta Curricular do CEI é pensar e repensar a organização de espaço e tempo na unidade escolar, cabe-nos valer de um
jargão, o qual nos revela: “pensarmos fora da caixa”. Diante disso, propomo-nos buscar soluções inovadoras dentro do universo educacional, o
que significa aqui realizar novas estratégias, pensar em novos detalhes e experimentarmos novas alternativas, as quais refletirão em nosso
cotidiano com as crianças. Nesse processo de reflexão, como cita: 

  “O Olho vê. A memória revê. A imaginação transvê. É preciso rever o mundo!”.
 CAMPINAS, Caderno Curricular, 2014, p.39 apud BARROS.

 
         É importante ressaltar que o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira apresentará uma proposta de trabalho a ser realizada com e para as crianças,
a qual valorizará o cotidiano da escola, a fim de não parecer monótono e desinteressante. Com relação a esse assunto Barbosa e Horn (2001,
p.67) afirmam:

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

 

        Entendemos que os espaços na escola, são valiosos para as crianças, pois são neles que ocorrem o encontro delas permeados de
experiências e histórias oriundas de diversas culturas e, portanto, reprodutoras. No entanto, conforme cita o Caderno Curricular Temático
Educação Básica: Ações Educacionais em movimentos: Espaços e Tempos na Educação Infantil (2013, p. 28), os espaços tem de serem
convidativos e sensíveis ao acolhimento e escuta das crianças no cotidiano escolar. Esse cotidiano deve se transformar em um aspecto
necessário para elas. As crianças devem sentir falta de estarem na escola e terem a liberdade para criar, inventar e reinventarem coisas.

Assim, entendemos que a escola é um espaço rico para troca de experiências e comportamentos, pois são através das interações
vivenciadas na mesma que as crianças põem a prova seus saberes e significados. Isso quer dizer que a escola é um grande espaço de
convivência, onde todo o dia na educação infantil é um dia diferente e todos os dias as crianças descobrem algo.

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

Na perspectiva de entendermos que os espaços são construídos para e com as crianças, cabe considerarmos que para a construção
de um espaço o planejamento deve ser estruturado e pensado a contemplar a singularidade de cada criança e em cada grupo delas, tais
como: a criança público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva e em suas diversidades. Também, cabe
considerar seus jeitos singulares de criar e recriar, a fim de que haja nova ressignificação da vida, a fim de que surpreendam com suas
descobertas e assim, mudem, transgridam, inventem e reinventem, criando e recriando saberes possibilitados por suas próprias
experiências. Diante disso, conforme cita: (Friedmann, 2016 p. 17): “Escutar é uma possibilidade de conhecer as crianças e reconhecer,
em cada uma e em cada grupo, seu ser, sua essência, seus saberes, seus jeitos singulares de criar, recriar e ressignificar a vida”.

Nesse momento de escuta de suas “vozes”, faz-se necessário criar oportunidades, espaço e tempo de expressões e linguagens
verbais e não verbais, para que as crianças consigam expressar quem são de verdade. Nessas descobertas delas, do grupo e de nós
mesmos, propomos ofertar oportunidades para que elas vivam intensamente suas infâncias, indaguem e descubram o mundo ao seu
redor, na experiência e confrontos com seus desafios. Assim, a criança estabelecerá vínculos de forma espontânea, livre e autônoma.

A partir das pesquisas, observações e reflexões com as crianças sobre os espaços utilizados ou não por elas, a professora como
escriba e com as crianças em roda de conversa, mediará um mapeamento da nossa rotina na escola, desde a chegada e saída,
representando tanto a movimentação dos adultos e das crianças, a fim de novas e significativas propostas.

Segundo as concepções trazidas pelo Caderno Curricular temático (2014), tornou-se possível pensarmos no início de nossas
atividades letivas, onde as paredes do CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira ganharão com o passar dos dias significados, pois as mesmas
serão tomadas por cartazes, fotografias com registros e falas das crianças, mensagens das famílias em murais, produções artísticas, de
experimentos científicos, de vivências culinárias, dentre outras realizadas no coletivo e individualmente por todas as crianças e
educadores, bem como tornar visível às famílias oportunizando a elas, o acompanhamento do que está sendo trabalhado na parte
pedagógica, com seus filhos(as) em nossa escola.

Ressaltamos ainda que, os brinquedos sairão das prateleiras e armários das salas, passando a fazer parte diariamente dos diferentes
espaços da escola, bem como proporcionar maior e melhor acesso às crianças. Móveis e materiais acessíveis às crianças
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serão ressignificados, compondo dessa forma novos espaços, além de darmos significados aos espaços dos corredores, banheiros,
refeitório e as salas de referência. Enfatizamos que, cada espaço será pensado de forma a possibilitar que todas as crianças circulem por
todos os mesmos, sempre com uma proposta inovadora e cada vez mais desafiante.

No que se refere aos recursos necessários na Educação Infantil, cabe ressaltar que o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, fará uso de
espelhos, brinquedos educativos, jogos pedagógicos, relógios, cones de diversos tamanhos, bambolês, túneis, redes e cabanas de tecido,
enfim tudo o que estimulem habilidades como raciocínio, noções de tempo e espaço, cores, formas e sons.

Salientamos que, como presente e cercada no cotidiano da maioria das crianças, a tecnologia (linguagem digital), tornar-se-á um
recurso pedagógico necessário a ser trabalhado com elas na nossa escola, oportunizando suas transformações criativas e partindo delas
o assunto a ser pesquisado, sempre mediado pelo educador.

De acordo com o Edital de Chamamento Público, Nº 02/2020, do Diário Oficial do Município de Campinas (31/08/2020, p. 3), o qual
traz como proposta de atendimento para os Agrupamentos I, II e III, pautaremos nossa proposta pedagógica em salas de referências
(cantinhos) e espaços/ateliês.

Cabe ressaltar que uma vez organizados os espaços da sala, eles se tornam ambientes desafiadores, além de proporcionar
experiências relevantes e prazerosas, o desenvolvimento de suas autonomias, tornando o processo de aprendizagem mais significativo.
Neste sentido, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, propõe que todas as atividades realizadas com as crianças nos diversos espaços,
estarão voltadas para o lúdico, pois o brincar é essencial na vida das crianças, deve ser prioridade diária e consequentemente, conduzi-la
ao letramento. Paralelo às concepções das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), as quais narram:

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

 

Pautado e alinhado ao documento da Rede Municipal de Campinas, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira trabalhará com as crianças através
de espaços/ateliês.

Na troca entre seus pares as crianças interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas,
bem como exploram os diversos tipos de linguagens.

Salientamos que os “saberes” e “fazeres” das crianças estarão interligados nos espaços dos ateliês pois, os mesmos, em suas
significações se complementam, como por exemplo: ao confeccionarem e manipularem seus instrumentos musicais, e, ao
confeccionarem seus fantoches, tendo a oportunidade de manuseá-los nos teatros, explorando suas linguagens

Segue os espaços/ateliês:

 Ateliê de música

A musicalização para a criança, estimula e favorece o desenvolvimento da criatividade da imaginação, da memória, da concentração,
senso de ritmo e do prazer de ouvir a música e dançar livremente, do prazer de criar, recriar e reproduzir, bem como a contribuição efetiva
da experiência corporal e movimentação.

Ateliê dos Fazeres Artísticos

Nessa sala, as crianças terão a oportunidade de realizar a confecção de seus próprios instrumentos musicais, seus fantoches e
personagens, com diversos objetos e/ ou materiais recicláveis, criação de desenhos, pinturas, modelagem, colagem, a releitura de artistas,
compositores e pintores, explorarem espaços e materiais bidimensionais e tridimensionais em suas produções.

Ateliê “Doce magia da linguagem”

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

Ateliê “Brincando com os números”

        O lúdico nas atividades  além de dinâmico, faz com que as crianças, sintam maior prazer em aprender, pois serão atividades
significativas e prazerosas. Este espaço desenvolverá atividades que levará a criança a compreender o mundo em que vive. Para isso, é
necessário que as crianças desenvolvam os conhecimentos e aprimorem o raciocínio lógico, através dos jogos, letras e palavras, trabalhos
com embalagens vazias de diferentes produtos, brincadeiras com folhetos de ofertas de supermercados, caixa registradora, dinheiro de
papel e moedas e cartazes com nomes de produtos.

Salas de referências/ Cantinhos Temáticos

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 20 de 200



Em relação às salas de referências/ “Cantinhos Temáticos” (espaços de brincadeiras e atividades livres e coletivas), serão ambientes
escolhidos pelas crianças, portanto não descreveremos e definiremos os espaços (Cantinhos temáticos), cabe ressaltar que nos mesmos
serão expandidas possibilidades de ações e opções, para que a criança tenha oportunidade de escolhas. Tais escolhas, serão priorizadas até
nos outros espaços da escola, como por exemplo no momento de alimentação no refeitório, onde a criança terá a liberdade de escolher onde,
com quem e ao lado de quem se sentar. Nesse sentido, as crianças serão atores e autores de seus espaços e seus fazeres.

Os “Cantinhos temáticos” oportunizam à criança no desenvolvimento do faz de conta, seu imaginário, na construção de sua
autonomia, interação entre os pares com diferentes linguagens em suas diversas faixas etárias.

Como já citado no item anterior, as crianças público-alvo da educação especial, não possuirão barreiras para as suas brincadeiras nos
diferentes espaços da escola, pois a todo o momento, ela será incentivada na participação ativa entre os pares. O acesso aos espaços
será proposto de acordo com as brincadeiras.
O pátio é uma bela área privilegiada que será utilizada como parte fundamental do processo de aprendizagem, onde tornar-se-á

possível propor as brincadeiras coletivas, jogos, gincanas, danças, rodas de conversas e músicas, bem como no palco, local onde as
apresentações teatrais e musicais serão realizadas pelas crianças x crianças e crianças x adultos.

O contato com o meio externo e os elementos da natureza são necessários à saúde e a qualidade de vida das crianças. Ressaltamos
que há também na escola, uma Casa de Bonecas, onde esse espaço proporcionará às crianças a oportunidade de imitarem ações
cotidianas e expressarem sentimentos, possibilitando ainda a interação social, onde elas poderão compartilhar, e dividir tarefas com o
grupo, criando regras de convívio, diálogos, bem como, formas de tratamento. Ficarão disponíveis nesse espaço para uso e criação das
crianças diversos objetos, tais como: fogão e jogos de panelas, pratos, copos e talheres plásticos.

Objetivamos através desse espaço, proporcionar as crianças momentos em que às mesmas poderão, sobretudo, ampliar suas
propostas de criação e para que isso seja possível, ofereceremos a elas livro de receitas, frutas de brinquedos, embalagens vazias de
leite, iogurte, sabão em pó, caixa de ovos, além de, bonecas e mamadeiras, camas, roupas de bonecas, panos, liquidificador, escorredor
de macarrão e de arroz. Além de ferro de passar roupa, colheres e outros utensílios de madeira ou alumínio, chuveiro, computador de
brinquedo, telefone, agenda e bloco de recados, lista telefônica, caneta e entre outros.

Outro espaço que será bastante explorado no CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira é o Quiosque. Ele proporciona um ambiente especial por
permitir que a criança vivencie momentos prazerosos, como por exemplo: a realização de culinária, a confecção de massinhas, de
participação de piqueniques, brincadeiras e jogos.

A Casa do Tarzan, por sua vez é um espaço polivalente e por essa razão podem ocorrer aproximações tanto individuais como
coletivas ao brinquedo. A primeira é exploratória, oferecida pelo convite de subir à mesma e descobrir a visão do alto. As coletivas, por
sua vez, vão desde as competitivas e as demonstrativas, em que a criança procura escalar com mais rapidez ao objetivo, até aqueles
momentos de conversa que vão acontecendo enquanto estão na parte superior da mesma, imaginando ser esta sua própria casa.

Na proposta de ressignificar este espaço, evidenciamos que no mesmo, serão realizadas também atividades como, realização de
piqueniques, contação de histórias, onde serão pendurados com o auxílio de elásticos diversos livros de histórias infantis, ao chão serão
colocados colchonetes para que as crianças possam se deitar, tornando assim, a proposta mais aconchegante. Outra proposta é a de em
alguns momentos de o dia colocar redes confeccionadas de TNT pelas professoras e monitoras com o auxílio das crianças, transformando
dessa forma este espaço num redário com a finalidade de proporcionar as crianças momentos de aconchego e também de descanso, quando
estas porventura sentirem necessidade.
          As crianças participarão de todo o processo de organização do espaço, contribuindo com sugestões e ideias; trazendo assim, novas
propostas a partir do seu interesse, além de avaliarem tudo o que foi trabalhado até aquele momento. Essa participação ocorrerá
principalmente durante os momentos de avaliação em que as professoras realizarão semanalmente com as crianças.
            Enfatizamos que essa escuta atenta à criança, é o que lhe dá efetivamente espaço para “o fazer junto”. Assim, priorizaremos uma
escuta atenta e um olhar sensível por parte dos profissionais em ouvir as crianças, pois é através da curiosidade e indagação delas que
surgem novas propostas a serem realizadas com e para elas. Ainda, dentro da questão da escuta e fazer com as crianças, como já citado e,
em momento avaliativo, nossa proposta após o uso de cada espaço/ateliê é a de realizarmos com elas uma assembleia, com a finalidade de
dialogarem, refletirem e decidirem sobre o vivenciado através dos espaços/ateliê, acima de novas ações e reflexões a serem tomadas. As
crianças, a cada início da semana elegerão entre seus pares, mini diretor e/ou mini diretora da escola por um dia, a fim de, em conjunto com
as demais analisarem e tratarem sobre questões relacionadas a problemas e soluções da escola. Pretendemos com essas estratégias,
criarmos um mecanismo de participação efetiva das crianças no cotidiano escolar, reforçando assim, a construção do exercício de
cidadania. Finalmente, torna-se imprescindível destacar aqui a proposta do CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira de transformar dia após dia, algo
prazeroso e cheio de descobertas para as crianças.

Uma prática que respeite os direitos das crianças e que busque conhecê-las. Onde, o lúdico esteja sempre presente e cada dia
represente uma nova aventura, cheia de desafios e aprendizagens às mesmas. Pois, é assim que será o nosso cotidiano, uma escola que
objetiva, a inspiração, o afeto e a alegria, refletindo uma dimensão humana em que a criança seja valorizada como sujeito que merece
respeito às suas necessidades específicas, nos convidando a refletir sobre nossas ações, para entendermos o “vai-e-vem” imprevisível da
vontade das crianças.
 
             Toda a Proposta explicitada acima foi pensada numa escola sem a pandemia mundial, onde teremos as crianças novamente
nesses espaços, lugar delas. O mundo vive atualmente uma pandemia por conta de vírus, conhecido como Coronavírus, por este motivo
houve a obrigatoriedade de suspensão da atividades escolares. (Decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020). Mas permanecemos com as
Unidades Educacionais realizando seu trabalho de maneira remota, atividades apresentadas às crianças online. Estamos aprendendo a
viver com uma nova estrutura de escola. A proposta apresentada acima talvez tenha que sofrer alterações conforme a nova realidade,

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 21 de 200



seguindo os protocolos sanitários, mas o intuito é que de forma remota ou presencial, com restrições ou não, o trabalho será realizado
visando o desenvolvimento pleno dos bebês e crianças pequenas. 
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2.9 - Calendário Escolar
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# 5
F

# 6
F

# 7
F

# 8

FE

F

# 9

F

# 10

F

# 11
F

# 12
F

# 13
F

# 14
F

# 15
F

# 16
F

# 17
F

# 18
F

# 19
F

# 20
F

# 21
F

# 22
F

# 23
F

# 24
F F F F F F F

Agosto
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4
RPAI

# 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26
CE

# 27 28

29 30 31
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# 25 # 26 # 27 # 28 # 29 # 30 # 31

Setembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
AE

# 3 4

5 6 FN

#
7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23
RFE

# 24 25

26 27 28 29 30

Outubro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
AE

# 11
FN

# 12
AE

# 13
AE

# 14
AE

# 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Novembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

AE

# 1
FN

# 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14
FN

# 15 16 17 18 19
FM

# 20

21 22 23 24 25
CE

# 26 27

28 29 30

Dezembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6 7
FM

# 8 9
RFE

# 10 11

12 13
RPAI

# 14 15 16
AE

# 17 18

19 20 21 22

RE

RE

# 23

RE

RE

# 24

FN

RE

RE

# 25
RE

RE

# 26

RE

RE

# 27

RE

RE

# 28

RE

RE

# 29

RE

RE

# 30

RE

RE

# 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade

            

 

2.10 - Programas e Projetos

   Projetos surgidos a partir do interesse das crianças e suas turmas

A equipe pedagógica trilhará caminhos articulando os saberes e os fazeres das crianças envolvendo ludicidade e criatividade, através do desenvolvimento dos projetos surgidos do interesse das próprias

crianças e seus grupos, que propiciarão vivências inovadoras e peculiares, tornando tais momentos um encontro de possibilidades e aprendizagens para todos os sujeitos envolvidos no processo. A unidade

educacional priorizará o desenvolvimento dos projetos articulados com/pelas crianças, a partir de seu centro de interesse, garantindo seu protagonismo na construção desse processo. A equipe pedagógica

(professoras e agentes educacionais) deve levar em conta os conhecimentos prévios das crianças e propor desafios em que elas possam confrontar suas hipóteses espontâneas com hipóteses e conceitos

científicos, apropriando-se, gradativamente desses, colocando as crianças em contato com diferentes objetos da cultura, adotando uma atitude de escuta e diálogo. No desenvolvimento dos projetos, as

crianças, professores e agentes educacionais se transformam em pesquisadores e juntos vão construindo novos conhecimentos e também proporcionando o envolvimento de toda a comunidade escolar.

.

Acolhimento

O acolhimento do ano de 2021 ocorrerá de forma a atender a todas as necessidades das crianças e suas famílias. Inicialmente, diante da pandemia do COVID-19,  esse acolhimento se dará de maneira

remota, onde através das conversas e trocas com as crianças e famílias, buscaremos conhecer um pouco das particularidades de cada uma delas, para que possamos entender em qual contexto histórico,

social e cultural em que elas estão inseridas para que a troca, a confiança e o respeito possam ser adquiridos, alcançando um melhor resultado com relação aos objetivos esperados. Teremos a apresentação

através de vídeos enviados às famílias por grupos de whatsApp e facebook, assim oportunizaremos a escuta das famílias e das crianças para entendermos suas inseguranças e ansiedades, teremos rodas de

conversas, acolhimento com músicas, contações de histórias, buscando com que crianças e famílias sintam-se acolhidas, seguras, facilitando o momento de retorno às aulas e construindo vínculos entre

famílias, crianças e escolas. 

 

Desenvolvendo as temáticas com as crianças

           Nossa proposta pedagógica organiza o trabalho ao longo do ano letivo com o desenvolvimento de eixo temáticos por agrupamentos, temas esses permeados pelo fazer artístico (artes plásticas/ visuais/

cênicas/ fotografia/ vídeos) garantem ricas e significativas interações em contextos significativos para as crianças e que originam os projetos das turmas, envolvendo diversas linguagens, brincadeiras,

brinquedos, jogos, músicas e exploração dos espaços da unidade educacional, articulando as atividades e criando possibilidades de (re) organização e ressignificação de espaços e tempos, abrindo diversas

possibilidades de construção de novos saberes e fazeres, com uma ampla gama de materiais, enriquecendo as experiência e vivências das crianças.

         A participação dos pais/responsáveis será incentivada através de pesquisas e colaboração nas atividades remotas, estabelecendo e fortalecendo vínculos afetivos e de troca de experiências com

adultos e seus pares para também fortalecer e ampliar as possibilidades de comunicação e interação social das crianças.

 Vamos trabalhar com o Meio Ambiente/Educação Ambiental no cotidiano das crianças, refletindo sobre a questão ambiental e a importância do comprometimento de todos nós para a preservação do meio
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ambiente. Diante dos acontecimentos atuais é vital que possamos estimular/desenvolver a conscientização em cada criança dos cuidados com o meio ambiente, para que todos os seres vivos possam ter sua

sobrevivência garantida. É imprescindível que as crianças entendam, desde pequenas, a importância da preservação da natureza, da água, do solo, da pureza do ar, das florestas, da fauna e da flora; que

cresçam sensibilizados com as situações que causam danos à ecologia como o desmatamento, as queimadas, a extinção de animais, a poluição, o desperdício de água, a geração e o acúmulo de lixo nos

aterros e dos rios contaminados e doenças como a Dengue. Estes problemas que afetam a todos podem ser compartilhados na unidade escolar e ser expandido para outros espaços frequentados pelas

crianças, trabalhando a interdisciplinaridade, criando atividades e movimentos para desenvolver meios de vida sustentável e a conscientização sobre a importância e o respeito com todas as formas de vida.

Atividades planejadas pelas educadoras e crianças vão envolver seus pais/famílias através de atividades, brinquedos, jogos, brincadeiras e o desenvolvimento de projetos surgidos das necessidades e

curiosidades das crianças. 

      O contato com a arte possibilita às crianças o desenvolvimento de atitudes essenciais como a sensibilidade, o senso crítico e a criatividade e a capacidade de refletir, de (re) descobrir e de (re) construir

seu próprio saber, a partir de experiências que provoquem curiosidades e novas descobertas. As atividades com artes tem uma função tão importante quanto a dos outros conhecimentos no processo ensino-

aprendizagem, pois desperta a atenção de cada criança para sua maneira particular de sentir e de (re) significar o que fazem: teatros, canções, histórias, poemas, poesia, muitas técnicas de pintura e

modelagem, atividades/produções musicais, imitações e invenções.

 

 Tema Gerador Agrupamento I: Transformando o Mundo

       Ao nascerem, as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, estabelecem múltiplas relações e as reinventam em sua confluência das experiências que realizam cotidianamente. Produzem sentidos,

significados e reconfiguram o mundo na multiplicidade de relações. Para tanto, exige-se uma postura investigativa do profissional que considera as crianças protagonistas, criadoras, inventoras,

transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma concepção pré determinista que prevê o que as crianças realizarão. A educação infantil é uma etapa de fundamental

importância para o desenvolvimento integral do indivíduo. Por isso todo o trabalho pedagógico será realizado pensando no desenvolvimento da criança, pois as mesmas são sujeitos históricos e de direitos

que, nas relações e práticas cotidianas vivenciam, constroem sua identidade pessoal e coletiva onde brincam, imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e

constroem sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura. Na educação infantil é fundamental a integração dos tempos de cuidar, educar e brincar, já que são indissociáveis.

            Há alguns meses estamos vivendo uma situação bastante distinta. A Pandemia do COVID-19 atingiu a todos nós como uma espécie de tsunami. Essa gigantesca onda, ironicamente provocada por um

vírus microscópico, tem varrido não apenas vidas, mas também instituições, projetos e planos, exigindo mudanças e adaptações de enorme amplitude. Tudo está sendo muito novo e a educação está tendo

que se adaptar à todas essas mudanças e neste momento temos como principal atividade norteadora do desenvolvimento nosso trabalho, a escuta.

 

Tema Gerador Agrupamento II: Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade

           A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, é reconhecida como importante aliada no acesso do desenvolvimento e aprendizagem da criança pequena, o CEI como instituição

educativa, tem um espaço e proposta pedagógica que proporciona as crianças viverem de diferentes modos e linguagens na sua infância. Dentro desta questão educativa e pedagógica atenderemos ao tema

central de 2021: “Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade. De acordo com a Base Comum Curricular a Educação Infantil é o inicio fundamental do processo educacional e para que ocorra a

aprendizagem e o desenvolvimento é necessária à experimentação e interação entre crianças-escola-família. Para o desenvolvimento dessas atividades é fundamental que se respeite os direitos das crianças:

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, levando em conta que a criança traz consigo sua bagagem e suas próprias vivências de acordo com suas realidades, ou seja, suas

singularidades. Iremos trabalhar com música estimulando as crianças a dançar, se movimentar, fazer diferentes gestos e imitar de acordo com os direcionamentos que serão dados, explorar sons produzidos

com o próprio corpo e com objetos do ambiente, apresentação de diferentes instrumentos musicais e os diferentes sons que os mesmos reproduzem, varal de instrumentos não estruturados (tampas de

panelas, garrafas pets, panelas, colheres dentre outros), utilização de materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, músicas, contações de histórias com diferentes recursos, faz de conta, confecção de

instrumentos musicais não estruturados e apresentações musicais.  

 

Tema Gerador Agrupamento III manhã:  A acolhida nos tempos de hoje

Para o ano de 2021, o CEI BEM QUERER PROF. ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA junto com os agrupamentos III planeja desenvolver projetos atrelados aos Campos de Experiências, que representam os eixos

estruturais que devem garantir os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil, usando como referência para embasamento a BNCC e Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a

Educação Infantil. Desta forma as professoras dos agrupamentos III do período da manhã planejam atividades, na qual a principal metodologia será a escuta e a troca com as crianças que consiste em

observar, entender e agir sobre as situações que elas trarão após esse período complexo de pandemia. Isso se dará através das atividades lúdicas e pedagógicas de forma livre e dirigida, explorando os

ambientes internos e externos, cuidando e observando a horta, tendo contato com o jardim e demais espaços da unidade escolar, tendo momentos de leitura diária em sala e em outros cantos externos da

instituição como o parque, o pátio e os quiosques, a descoberta e o aprendizado de andar com as bicicletas que estão disponíveis, fazer o uso das fantasias para que as crianças despertem o interesse e criem

novas oportunidades e habilidades ao brincar de faz de conta, assim como também o despertar para as questões cotidianas, tais como a conscientização das crianças e famílias sobre a importância da água e

o cuidado com o quintal, sendo ele de casa ou da unidade escolar, como também sobre o Covid-19 e a importância de lavar as mãos constantemente, a utilização do álcool em gel, da máscara e não se

esquecendo do distanciamento social. 

Tema Gerador Agrupamento III tarde:  Os guardiões do Planeta!

  Pensando em desenvolver projetos em que levem as crianças e famílias a valorizarem o meio ambiente, e acima de tudo aprender a cuidar dos nossos recursos naturais, promovendo o desenvolvimento

sustentável. A temática apresenta para a criança uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação ao cuidado com o planeta e com nós mesmos. É na

infância que a criança começa interagir com a ideia de sociedade, aprende conceitos e começa a assimilar valores que servirão de base para a sua vida. Desenvolver a consciência ambiental desde pequeno

ajuda as crianças a interiorizar a importância da sua ação no mundo, agindo, participando e se envolvendo num mundo em que todos fazemos parte; quando a criança aprende desde cedo que ela é parte da

natureza e não proprietária, como consequência terá uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente, a criança passa a entender e sensibilizar-se com assuntos do seu entorno; para esse

desenvolvimento trabalharemos atividades como faz conta, ateliê de pintura com materiais não estruturados através da imagem do outro e do eu, brincadeiras de roda, brincadeiras com tecido, interagir e

relacionar-se por meio de fotos, dança, teatro, música, jogos e explorando diferentes materiais e objetos como: madeira, conchas, pedras variadas, caixas de areia, gravetos, pena, folhas e flores desidratada,

sementes argila, areia, tinta guache, lápis de cor, giz de cera, lixas, algodão, brocais, carvão, carimbos, cola colorida, papelão, jornal, grãos, potes, latas e muitos outros materiais.

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades

educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, diante da continuidade da suspensão as atividades pedagógicas, este planejamento precisará sofrer adequações para

que as atividades possam ser realizadas em casa de acordo com as novas realidades que permeiam o momento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 24 de 200



BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Ministério da Educação. Brasília, 2018. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase acessado em 12 mar 2021

 

DECRETO 20.768 DE CAMPINAS. Diário Oficial. Campinas, 16 de mar. de 2020. Disponível em http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1197959208.pdf acessado em 12 mar
2021

 

DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas, 2013. Disponível em
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf acessado em 12 mar 2021
 
 https://www.ecycle.com.br/1285-sustentabilidade-na-educacao-infantil acessado em 12 mar 2021
 
 https://www.valedasletras.com.br/Projeto-Covid-19 acessado em 12 mar 2021

 

 

2.11 - Composição dos Colegiados

O CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira proporá a participação ativa de todos os envolvidos dos colegiados do Conselho de Escola, sem
interesses próprios e sim com interesses incomuns. O que quer dizer que terá em seus objetivos um mesmo rumo e consenso, a fim de
contemplar a melhoria da escola, a qual possui um grande significado para a comunidade, num grande pacto de qualidade. Além disso, os
colegiados possuem princípios em comum, onde tratarão de assuntos diversos, tais como: planos de ensino docentes, relatórios
trimestrais e anuais, democracia, publicização, transparência, centralidade do plano de ação pedagógica e fundamentação dos planos
curriculares, além, de ser uma a instância que tem em seu contexto a deliberação e fiscalização de todos os assuntos do âmbito escolar. 

 
             Este ano de 2021 o Conselho de Escola foi composto de maneira diferente do habitual, todo o processo desde o despertar para a
participação do Conselho, de cada segmento, a Eleição, Posse e Primeira Reunião Ordinária, ocorreu de forma Online, através da
Plataforma Google Meet, partimos do princípio de como fazer, até o tornar-se possível e real e acreditamos como Unidade Escolar que
tenha sido um momento de aprendizado e participação efetiva dos conselheiros.

 
                                                                                                               PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CEI BEM QUERER ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA/ NAED SUL

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 2021

 

Número de salas/turmas: 17                   Número de Conselheiros: 19

Data da Eleição:  24/02/2021                    Data da Posse:  25/02/2021

 

O Presidente do Conselho é o diretor da U.E.?        ( X ) Sim     (   )Não

 

Identificação dos Conselheiros:

1.      MEMBRO NATO (Diretor):

 

Nome: KELLY CRISTINA FERNANDES NUNES

 

1.      SEGMENTO ESPECIALISTA: 

TITULAR:

Nome: ROSEMEIRE AP. CAMPOS MUNHOZ

 

2.      SEGMENTO DOCENTE: 

TITULAR:
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Nome: ALINE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA

 

 SUPLENTE:

Nome:  NATHÁLIA SPINA LABELA FELER

 

 TITULAR:

Nome: MARCELY GOMES JANUCCI ANDRADE

 

 SUPLENTE:
 

 

Nome: DÉBORA CRISTINA RAMOS 

TITULAR: 

Nome: ALICE APARECIDA DA SILVA

 

 SUPLENTE:

Nome: LUANA DE CASTRO SANTOS

 

3.      SEGMENTO FUNCIONÁRIO:

TITULAR:

Nome: MARIA DAS GRAÇAS POZZA BELMIRO

 

SUPLENTE:

Nome: NATALIA DE MORAES MACHADO DA SILVA

 

TITULAR:

Nome: CLÁUDIA APARECIDA DA HORA  

 

SUPLENTE:

Nome:  ROSIMEIRE MORAES DA CRUZ

 

TITULAR:

Nome: SILVIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS

 

SUPLENTE:
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Nome: MARIA DE FÁTIMA ANTONIO GALTER

 

TITULAR:

Nome: BEATRIZ BIANCA DE OLIVEIRA

 

 SUPLENTE:

Nome: MARIA DO SOCORRO C. COSTA

 

 TITULAR:

Nome: AGATHA STEPHANY DA FONSECA MILANI JANEBRO

 
 SUPLENTE:

Nome: MARIA JESSICA EUGENIO DA SILVA

  

TITULAR:

Nome:  DAMARIA DIAS MEIRELES

 

SUPLENTE:

Nome: ANTONIA DE SOUZA ARAÚJO

 

TITULAR:

Nome: VIVIANE RODRIGUES DA SILVA

 

SUPLENTE:

Nome: ANA CAROLINA FONTANA

 

4.      SEGMENTO PAI DE ALUNO: 

TITULAR:

Nome: LUCIENE LACERDA PINHEIRO DOS SANTOS

 

SUPLENTE:

Nome: DOMINGAS MARQUES DA SILVA

 

TITULAR:
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Nome: JOYCE DE JESUS SANTOS

 

SUPLENTE:

Nome: MAIARA RIBEIRO ROCHA

 

TITULAR:

Nome: NATALIA CABRAL SILVA

 

SUPLENTE:

Nome: DAIANE  DA SILVA SOUSA

 

TITULAR:

Nome: SILVA ELDA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO 

 

SUPLENTE:

Nome: ADEMILDO MAURICIO DOS SANTOS

 

TITULAR:

Nome: RAILSA DOS SANTOS SILVA

 

SUPLENTE:

Nome: GABRIELA FERNANDA DA SILVA BRITO

 

 TITULAR:

Nome: MICAELA SANTOS BUENO

 

SUPLENTE:

Nome: CINTIA SANTOS SILVA

 

TITULAR:

Nome: VIVIANE PEREIRA CARVALHO CUNHA

 

SUPLENTE:
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Nome: IVANETE PEREIRA CARVALHO

 

TITULAR:

Nome: VALERIA SILVA FRANÇA DE LIMA

 

SUPLENTE:

Nome: ALESSANDRA FERREIRA RICO

 

TITULAR:

Nome: ELDA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO

 

SUPLENTE:

Nome: JULIANA APARECIDA DE ANDRADE

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

                O CEI Professor Anísio Spínola Teixeira acredita que a organização da Unidade Escolar num todo só traz benefício a todos que adentrem no espaço.   A construção do Regimento Escolar próprio do CEI por
toda a comunidade escolar, traz em sua composição direitos e deveres de famílias, Equipe educacional e crianças, com o intuito de regulamentar a boa convivência escolar em todos segmentos, contemplando
todos os integrantes da comunidade escolar:  

 
 CAPÍTULO II DAS CRIANÇAS Art. 26.
 Constituem-se direitos da criança, além do disposto na legislação vigente:
 I - participar, por meio de representação, das reuniões previstas em calendário escolar;
  II - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e espaços que permitam a educação em sua integralidade;
 III - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam para o enriquecimento do processo educativo; 
 IV - manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens; 
 V - ter assegurado que o CEI cumpra a sua função de efetivar o processo ensino-aprendizagem; 
 VI - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência no CEI; 
 VII - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 
 VIII - participar de todas as atividades escolares; 
 IX - ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 
 X - ter acesso aos conteúdos previstos na proposta curricular do CEI; 
 XI - ter acesso a todos os recursos didáticos e pedagógicos do CEI, que contribuam para o enriquecimento do trabalho educativo; 
 XII - receber AEE; XIII - ter assegurado o cuidado e a educação; 
 XIV - ter assegurada a instrução em Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua, quando surdo; 
 XV - receber o uniforme adotado pela RMEC no início do ano letivo; 
 XVI - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente justificado pelo responsável legal; e 
 XVII - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência. 
 
 CAPÍTULO III DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS Art. 27. São direitos da família e do(a) responsável legal, além dos dispostos pela legislação vigente: 
 I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição; 
 II - participar, da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
  III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento das atividades do CEI; 
 IV - ter conhecimento do projeto pedagógico e das disposições contidas neste Regimento Escolar;
  V - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pelo CEI, da frequência e do desempenho escolar da criança;
  VI - ter acesso ao calendário escolar do CEI e de suas alterações; 
 VII - votar e/ou ser votado representante no Conselho de Escola e na Comissão Própria de Avaliação, CPA; 
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 VIII - contestar critérios pedagógicos, podendo recorrer às instâncias superiores;
  IX - tomar conhecimento da vida escolar da criança; 
 X - requerer transferência da criança; 
 XI - solicitar, à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI, se necessário; 
 XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar; 
 XIII - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação; 
 XIV - demandar que o CEI cumpra a sua função social; 
 XV - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for membro eleito; e 
 XVI - optar pela permanência da criança em tempo parcial, desde que no turno em que o professor atua, nos Agrupamentos I e II, mediante planejamento prévio com a Equipe Gestora. 
 
   Art. 28. São deveres da família e do(a) responsável legal: 
 I - matricular/rematricular a criança no CEI, providenciando a documentação necessária; 
 II - manter relações cooperativas no âmbito escolar; 
 III - assumir junto ao CEI ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa da criança;
  IV - zelar para que a criança traga diariamente os objetos necessários para o seu cuidado individual; 
 V - respeitar todos os membros da Equipe Educacional, sem qualquer forma de discriminação; 
 VI - fornecer ao CEI os dados e os documentos necessários para a permanente atualização do prontuário da criança;
  VII - propiciar condições para o comparecimento e a permanência da criança no CEI; 
 VIII - respeitar os horários estabelecidos pelo CEI para o bom andamento das atividades escolares, justificando os eventuais descumprimentos;
  IX - identificar-se na secretaria do CEI, para que seja encaminhado ao setor competente; 
 X - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas do CEI; 
 XI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando integrante;
  XII - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a propostas pedagógica seja realizada;
  XIII - comunicar à Equipe Gestora a necessidade de ausências da criança, justificar e apresentar os documentos comprobatórios de tal necessidade;
  XIV - respeitar e fazer cumprir as decisões deliberadas pelos colegiados; 
 XV - cumprir as disposições do Regimento Escolar; 
 XVI - comunicar à Equipe Gestora eventuais problemas apresentados pela criança, que impliquem no acompanhamento pela escola, especialmente os de saúde. 
 
 Parágrafo único. Em caso de descumprimento de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança, no encerramento das atividades escolares, após esgotadas as tentativas de contato com a família, a Equipe
Gestora do CEI deverá acionar o Conselho Tutelar. 
 
 CAPÍTULO IV DAS PROIBIÇÕES Art. 29. À família e ao responsável legal é vedado: 
 I - tomar decisões individuais, no âmbito do CEI, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da criança pela qual é responsável ou de qualquer outra criança; 
 II - interferir no trabalho da Equipe Educacional adentrando nos diferentes ambientes do CEI sem a permissão da autoridade competente;
  III - retirar a criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente; 
 IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente ao CEI; e
  V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive a criança pela qual é responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a fisicamente e/ou verbalmente. 
 
 Art. 30. É vedado ao integrante da Equipe Educacional: 
 I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer integrante da comunidade escolar;
  II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho; 
 III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado, exceto nos casos previstos em lei; 
 IV - ausentar-se do CEI sem a prévia comunicação à autoridade competente e sua autorização, exceto no exercício das atribuições de seu cargo;
  V - retirar, reproduzir ou utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente ao CEI; 
 VI - alimentar-se das refeições destinadas às crianças, exceto quando em atividades pedagógicas justificadas no projeto pedagógico homologado pela autoridade competente da SME; 
 VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito do CEI; e 
 VIII - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome do CEI, e/ ou dos profissionais e das crianças do CEI, sem permissão da autoridade competente.
 
Faz-se necessário explicitar que o ano de 2021 iniciou-se ainda com a situação de pandemia mundial causada pela COVID-19. As Unidades Educacionais continuam seguindo o Decreto Municipal nº 20.768, de
16/03/2020 onde as atividades nas Unidades foram suspensas por conta da Pandemia do COVID -19, houve-se então a necessidade para mantermos as normas que regulam boa convivência escolar, realizar
um Plano de acordo com os seguintes parâmetros: das Resoluções SME 04/2021 e SME 06/2020, conforme os protocolos da DEVISA para melhor atender a todos no CEI, seguindo todos os protocolos de
segurança para que não haja a propagação do vírus, visto que neste momento as crianças estão sendo atendidas de forma remota e presencial, de acordo com escala de atendimento conforme orientações da
SME. 
 
 Segue abaixo algumas medidas tomadas para manter a segurança sanitária da Unidade Educacional:
 
 - Uso obrigatório de máscaras em crianças a partir de dois anos e familiares;
 - Os profissionais da educação farão o uso de máscara descartável, aventais de gramatura 30, óculo de proteção ou protetor facial;
 - Aferição de temperatura na entrada dos profissionais da Unidade, das crianças e familiares;
 - Uso do álcool gel na entrada da Unidade e sempre que necessário no decorrer do atendimento;
 - Dispenser de álcool gel 70% espalhados em diferentes ambientes do CEI; 
 -  Demarcações no chão em diferentes ambientes lembrando o distanciamento necessário de 1,5 m entre as pessoas;
-  Demarcações em mesas e cadeiras respeitando distanciamento social entre as crianças;
 - Ambiente isolado para o adulto ou criança que apresentarem sintomas de Covid;
 - Placas informativas sobre os protocolos de segurança distribuídas em diferentes ambientes da Unidade;
 - Check list de higienização e limpeza fixados em ambientes como: refeitórios, banheiros salas, setor administrativo;
 - Preenchimento diário de um questionário sobre possíveis sintomas de Covid realizado por todos os colaboradores e familiares das crianças na entrada da Unidade.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional
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3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas

 

        O ano de 2020 foi um ano atípico para toda população mundial, provavelmente ninguém imaginou viver uma Pandemia, mas isso ocorreu,  instalou-se no mundo um vírus, conhecido como Coronavírus,
esse vírus nos forçou a mudar o olhar sobre tudo, nosso conhecimento, nosso saber, nossas certezas, alternativas foram criadas para iniciarmos algo completamente novo e no início assustador. As atividades
presenciais nas escolas foram suspensas por tempo indeterminado, através do Decreto Municipal n° 20.768 de 16 de março de 2020, a Educação viu-se instantaneamente mudada em se tratando de
interações, relações, ao estar com o outro. Educadores foram alçados a aprender a lidar repentinamente a trabalhar com as crianças remotamente, para que vínculos fossem mantidos com crianças e a
interação com as famílias e comunidade . Muitas metas e objetivos antes traçados tiveram que ser realizados de maneira diferente.
 
        Ainda sobre  o ano de 2020 havia uma parceria entre SME (Secretaria Municipal de Educação) e uma OSC (Organização Social Civil) na administração do CEI Professor Anísio Spínola Teixeira, o que não
perdurou em 2021 de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 02/2020  e por este motivo não será possível detalhar o que foi trabalhado na Unidade, porém, acreditamos que o trabalho tenha sido
alinhado com Decretos, Resoluções, Comunicados, Projeto Pedagógico e Reuniões que vieram nortear o trabalho realizado e metas puderam ser cumpridas, visando em sua totalidade o bem estar das crianças
e suas respectivas famílias.  

                                   
 

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

    A respeito das Formações de Docentes e Agentes de Educação realizadas no CEI Anísio Spínola Teixeira  não será possível detalhar o que foi trabalhado no ano de 2020, visto que a Organização Social e
a Gestão não se encontram atualmente na administração do CEI, o que nos impossibilita relatar o que e como foi trabalhado, porém, acreditamos que o trabalho das Formações tenho sido realizada de acordo
com documentos norteadores, como: Decretos, Resoluções, Projeto Pedagógico, Comunicados e Reuniões da SME visando o aprimoramento do trabalho a ser realizado em sua totalidade com as crianças.

         Faz-se necessário dizer que  partir de 23 de março de 2020 a realização de Formação entre pares  ocorreram virtualmente, de acordo com o Decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março onde suspendeu
o atendimento presencial por conta da pandemia mundial pelo novo Coronavírus.
 

 
  

 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

No ano de 2020 havia uma parceria entre SME (Secretaria Municipal de Educação) e uma OSC (Organização Social Civil) na administração do CEI Professor Anísio Spínola Teixeira, o que não perdurou em 2021
de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 02/2020  e por este motivo não será possível detalhar o que foi trabalhado na Unidade, porém, acreditamos que o trabalho tenha sido alinhado com
Decretos, Resoluções, Comunicados, Projeto Pedagógico e Reuniões que vieram nortear o trabalho realizado e metas puderam ser cumpridas, visando em sua totalidade o bem estar das crianças e suas
respectivas famílias.  
 
 As atividades de integração entre equipe educativa e famílias, a  partir de 23 de março de 2020 ocorreram virtualmente, de acordo com o Decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março onde suspendeu o
atendimento presencial por conta da pandemia mundial pelo novo Coronavírus.

 

 

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

Até o ano de 2020 havia uma parceria entre SME (Secretaria Municipal de Educação) e uma OSC (Organização Social Civil) na administração do CEI Professor Anísio Spínola Teixeira, o que não perdurou em
2021 de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 02/2020  e por este motivo não será possível detalhar o que foi trabalhado na Unidade, porém, acreditamos que o trabalho tenha sido alinhado com
Decretos, Resoluções, Comunicados, Projeto Pedagógico e Reuniões que vieram nortear o trabalho realizado e metas puderam ser cumpridas, visando em sua totalidade o bem estar das crianças e suas
respectivas famílias. 
 
 Não foi possível o trabalho presencial na Unidade a  partir de 23 de março de 2020, de acordo com o Decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março onde suspendeu o atendimento presencial por conta da
pandemia mundial pelo novo Coronavírus. O desenvolvimento dos Projetos planejados não puderam explorar espaços educativos na Unidade, as atividades tiveram que ser exploradas dentro de casa,
atividades foram propostas de acordo com o que as famílias puderam realizar com as crianças, mas a certeza foi de que houve interação, houve acolhimento, houve aprendizado, a parceria entre escola e
famílias não parou de fazer parte do trabalho proposto.

 

 

 

 

   
 
 

3.2 - Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em curso
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Toda escola tem objetivos que deseja alcançar e metas a cumprir. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-los, é o que dá forma e vida, ao chamado Projeto Político

Pedagógico. É o mesmo que indica a direção a seguir, não é apenas para gestores e professores, mas também a todos os outros funcionários, crianças e famílias. Independentemente da teoria que

sirva como base para a estruturação de uma proposta pedagógica, acreditamos que a questão mais importante e que funciona como uma garantia de sua real efetividade é a participação de todos os

envolvidos nessa construção, os quais são por nós, denominados como atores: crianças, equipe educativa e as famílias.

 

         Para contemplar as narrativas de construção e avaliação das crianças, partimos da finalidade das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil -DCNEI, em seu artigo 3º, o qual define:

                      “O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes                       das crianças
com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de                             modo  a promover o desenvolvimento
integral de crianças de 0 a 5 anos de idade”.

 

Cabe ressaltar que, na questão da participação das crianças no processo de avaliação, como já citado na Concepção da Infância e Educação Infantil, é importante que o professor converse a todo

o momento com as mesmas, abrindo espaço para que exponham seu olhar com relação às atividades que estão sendo desenvolvidas; estimulando-as a opinarem sobre as propostas pedagógicas

realizadas, bem como, as que elas gostariam e acham importantes que façam parte de seu cotidiano, escola, professor, colegas e outros elementos do ambiente escolar. Essas contribuições dão outra

perspectiva à avaliação e ajudam a criança a se expressar.

            Diante às provocações de situações em que há a participação de nossas crianças, é indispensável também, a participação das famílias. Assim, cabe salientar, que elas são de extrema

importância na elaboração, no acompanhamento e na avaliação da proposta pedagógica. Diante disso, iremos priorizar uma parceria saudável e efetiva entre as famílias. Isso, nos ajudará com o

fortalecimento do Projeto Pedagógico. É necessário que para tanto, as famílias se sintam parte integrante do processo de elaboração e implementação do projeto, assim, teremos que oportunizar a

valorização de suas falas.

Essa parceria, permitirá que as famílias acompanhem as ações desenvolvidas pelos professores e as crianças durante o ano letivo.

              Nesse alinhamento com as famílias, pautaremos algumas estratégias, que subsidiarão a participação delas, tanto na elaboração do Projeto Pedagógico, quanto na sua avaliação, tais como:

-  Conhecimento e acolhimento aos pais: num primeiro momento por meio de entrevistas, temos como estratégia a de incluir um questionário durante o momento da matrícula. Nele, além de

colhermos dados como endereço e telefone para contato, perguntaremos às famílias quais são as suas expectativas em relação à escola e às atividades por nós oferecidas;
-  Envolvimento dos pais, equipe educativa e comunidade escolar, em ações intersetoriais;

          -  Organização e promoção de reuniões, convidando às famílias para os colegiados, tais como: Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional, Comissão Própria de Avaliação, Reuniões de Conselho
Escolar e Reuniões Pedagógicas.

- Presença constante das famílias, não apenas nas reuniões estabelecidas no Calendário escolar, mas também no tratamento individualizado, nos comunicados, cadernos de recados, informativos,

nas atividades de integração, nos trabalhos desenvolvidos pelas crianças, oficinas, dinâmicas, festas das famílias e exposição.

 

Perante essas ferramentas de divulgação e convites às famílias, cabe-nos valer que, para nós, o processo de construção do Projeto Político Pedagógico nesse envolvimento, criará um ambiente para

que as famílias e a escola estejam na mesma sintonia, dividindo informações, compreendendo a perspectiva um do outro, para que juntos possamos trabalhar em prol da qualidade do

desenvolvimento da criança na escola. Envolver a família nesse trabalho e compartilhar a responsabilidade de definir os rumos da escola é um desafio e tanto. Cabe a Unidade Escolar, se

comprometer com a aprendizagem total da criança, seja ela presencial ou remota, dentre ela oferecer às famílias as escalas de atendimento, a continuação de vídeos e interações com as famílias e

crianças que estiverem em casa através do atendimento híbrido.

Já ao que compete à elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico de nossa escola, junto à equipe educativa, pautamo-nos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96 em seu Art.

13°. Nesse Artigo, consideraremos apenas os itens I, II, III, V e VI. Ele nos orienta que, os professores incumbir-se-ão de:

“I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II   - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III  - zelar pela aprendizagem dos alunos;
 

V-    Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento

profissional;

VI-   Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade”.
 

A fim de contemplar esses princípios de elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico na escola tornar-se-á indispensável, a criação e promoção de espaços, para que cada parte envolvida no

processo educacional possa expor seus argumentos e interesses. A Equipe educativa do CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, deverá ser tratada em igualdade e respeito, para que dessa forma, possamos

juntos criar um espaço de colaboração coletiva, para a construção do processo educacional e a avaliação institucional.

O exercício do cotidiano da equipe educativa com as crianças na escola e a disponibilização de tempo de formações continuadas como suporte pedagógico, nos trará ferramentas e possibilidades

de desenvolvermos com competência e excelência a construção e avaliação do Projeto Pedagógico.

Assim, a finalidade de envolvermos todos os atores (crianças, equipe educativa e família), na avaliação da nossa proposta educativa, é a de propor planos de ação a curto, médio e longo prazo, na

coleta de informações, as quais devem ser ricas em trocas de ambas as partes. Tais informações tornam-se importantes e valiosas, aliadas às necessidades, dificuldades e avanços das crianças,

permitindo um ajuste na metodologia, avaliação e conteúdo a serem trabalhados no processo de elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico da unidade. 

             

           Frente a todo o trabalho educacional apontado e proposto neste documento, com o objetivo de alinhar o instrumento pedagógico de acompanhamento do plano de trabalho e, reconhecendo

como ponto de partida as vozes de todos os atores (crianças, famílias, equipe educativa e funcionários), propomos que a avaliação do plano de trabalho, fundamente-se numa perspectiva como já citada

nesse documento de ação-reflexão e, consequentemente um momento de novas propostas.
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Assim, considerando a unidade educacional como espaço reflexivo e intencionalmente adequado, onde se configura um lugar de constituição dos profissionais que coletivamente aprende e

constrói conhecimento, favorecendo o refletir, o planejar, o atuar, o avaliar, o replanejar todo processo dialógico na pratica, temos alguns instrumentos de avaliação, tais como os colegiados: Comissão

Própria de Avaliação (CPA) e Conselho de Escola (CE) e reuniões, como: Reuniões de Famílias e Educadores (RFE) e Reunião da Equipe Gestora, os Tempos Pedagógicos: Formações entre pares: Trabalho

Docente Coletivo (TDC) e Grupo de Estudos de Monitores (GEM). Para tanto, também utilizaremos a Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional (RPAI) com base no documento: Indicadores de

Qualidade da Educação Infantil (MEC, 2009).

Ao avaliar o processo educativo individual e coletivo, os relatórios trimestrais, serão pautados em portfólios construídos ao longo do trimestre pelo fazer docente, considerando a ideia de entender

o caminho que a criança está trilhando, olhando-a em sua necessidade e amparando-a da melhor forma possível. O processo desse desenvolvimento tem que respeitar a singularidade dos bebês e das

crianças pequenas, de forma que as ações possam ser repensadas e replanejadas. Outra forma de avaliar serão através dos registros (fotos e vídeos), os quais possibilitam vislumbrar as produções das

crianças, em prol dos movimentos de criação e autoria delas e dos próprios educadores, para, além de uma reprodução de conhecimentos, mas experienciando e vivenciando o brincar como

indispensável em na escola.

Os relatórios trimestrais e anuais o seguirão pensar, numa dinâmica de interação entre adultos e crianças, transcritos de modo a evidenciar o fazer docente, dos bebês e das crianças pequenas.

Além disso, deverão expressar a importância do brincar e valorizar o modo encantador que a criança possui de conduzir seus fazeres e saberes. Assim, a equipe de profissionais da escola, realizará e

pensará seu trabalho pedagógico na perspectiva lúdica observando os bebês e as crianças pequenas, valorizando suas experiências, vivências e aprendizagens.

 

              A participação efetiva de crianças público alvo da Educação Especial  fará parte de toda proposta que ocorra no CEI no decorrer do ano letivo,  elas estarão sempre envolvidas no processo

educativo, cada uma em sua singularidade e com sua limitações. 

 

             Iniciamos o ano de 2021 com a mesma proposta da participação de todos, Reuniões planejadas em Calendário Escolar e aquelas com acontecem semanalmente como as Formações de Docentes

e Agentes de Educação, porém, estão e estarão sendo realizadas virtualmente, a Pandemia Mundial tem nos impedido de estarmos juntos presencialmente nesses momentos fundamentais, mas não

tem sido e nem será esse impedimento presencial que nos fará  desacreditar que sem a parceria de todos nada se faz possível na escola. Estamos certos de que a escola não é um prédio inserido no

bairro e sim um espaço de diálogo, de participação, de compartilhamento e tomadas de decisões em conjunto, por isso, seguimos firmes e fortes no objetivo comum: Estarmos juntos.

 
 

 
 

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Elaboração de um projeto pedagógico

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

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
-Aplicar questionário sócio econômico; - A fim de darem opinião, sugestão e avaliação do projeto Pedagógico,os pais, ao final do ano,
responderão um questionário; - Envolvimento das famílias e comunidades nas ações intersetoriais e no cotidiano da escola;
-Participação das crianças no planejamento e nas atividades;roda de avaliação pelas crianças e professoras das atividades desenvolvidas
no dia; Compartilhar dias e ações;
-Reuniões entre os membros da comunidade escolar, e os diversos colegiados da escola: CE e CPA;
-Estudos em tempos de formação, sobre os demais documentos: Diretrizes Currciculares Nacionais da Educação Infantil; Diretrizes
Curriculares da Educação Infantil de Campinas;Caderno Temático Curricular Municipal; Política de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva;
-Tabulação do questionário sócio econômico;
-Apresentação, debate e reflexão sobre os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil para os colegiados ( CE e CPA);
- Elaboração de Planos de ensino coletivo do Agrupamento III, com a equipe docente e equipe de monitoras;
- Elaborar Planos de Ensino indivual (corpo docente);
-Realizar atividades vinculadas às vivências das crianças;
- Provocar nas crianças a indagação e reflexão, levando-os a (cri)ação e (re)criação;
- Eventos Mostras de trabalhos, Festa da Família , Participação da família da escola;

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora, professoras, agentes educacionais e famílias

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

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

Promoção de uma educação integradora e inclusiva

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

–Organizar com os professores e monitores ações educacionais que explorem as diversas formas de expressão;
-Brincadeiras que envolvam a relação dos nomes com os objetos e situações do cotidiano das crianças, bem como os diversos gêneros
textuais;
- Integração das interações, brincadeiras e vivências das comunidade e famílias.
- Brincadeiras de imitação
- Atividades lúdicas que incluam: contação de histórias, contos, fábulas, poesias, danças, músicas, produções próprias, cantigas de rodas,
parlendas e advinhas, teatro e brincadeiras com fantoches;
- Garantir que as crianças possam desenvolver ações lúdicas, por meio de textos orais e escritos, associados à cultura local e regional;
Realizar atividades significativas que explorem o domínio matemático, cujas mesmas envolvam as relações quantitativas, de medidas,
formas, orientação espaço-temporal, ordem, seriação e classificação, situações problemas;
Estabelecer proximidade de algumas noções matemáticas prese ntes em seu cotidiano, como calendário escolar,contagem, relações
espaciais, desenvolver atividades que explorem a noção de grandeza , através da comparação entre pequeno e grande, alto e baixo,
atividades culinárias (receitas);
- Inserir na proposta de trabalho atividades de integração como: passeios, festa a fantasia, festa da familia, piquenique, cinema e oficinas
pedagógicas
- Possibiltar a realização de atividades, onde as crianças possam expressar suas emoções, história e cultura, através de alguns valores
estéticos como a beleza, a harmonia e o equilíbrio;
Apresentação teatral pela Sanasa, Vigilância Sanitária e PROIM (GM), Projeto da U.E.: “Sexta Feira em Cena” e apresentação dos cães da
Guarda Municipal (GM);
- Garantir que as crianças participem e utilizem todos os espaços da escola, internos e externos, participem de momentos de integração
diversos, envolvendo todos as turmas de AG. III;
- Propor interações coletivas e individuais, através dos jogos de cooperação, Festas das Famílias com dinâmicas com os pais e Mostras de
trabalhos culturais; Oficinas lúdicas com as famílias e crianças;
- Assegurar que os Planos coletivos dos Agrupamentos individuais, sejam desenvolvidos, bem como a elaboração do Plano de ensino da
Educação Inclusiva, o qual alcance todas as crianças da escola;
Garantir o acolhimento, o respeito, bem como a sua valorização; garantir a construção do conhecimento de acordo com suas
especificidades;
- Garantir as brincadeiras às crianças com suas limitações possibilitando a todas conviverem com as diferenças de maneira mais
harmoniosa;
Desenvolver projetos de autonomia com as crinças Alimentação saudável,Auto- servimento e Higiene; -Estimular o cuidado e organização
dos seus pertences, todos, através de um princípio de confiança;
Entender a importância do Meio ambiente, observar a natureza e mudar o olhar para o mundo.
- Garantir experiências que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e a natureza;
- Plantio, cultivo e preservação de hortas e árvores Equipe técnica do CATI;
Propor atividades que as crianças ampliem seus conhecimentos sobre a biodiversidade e compreenda a riqueza da vida no planeta;
- Garantir a participação das crianças em diferentes situações de pesquisa, tais como: a diversidade de suas raizes culturais.
- Propor às crianças o reconhecimento da multiculturalidade social e cultural, bem como com brincadeiras,brinquedos,co midas,danças
das diversas regiões brasileiras;
- Garantir formações e capacitações dos docentes abordando temas que envolvam questões tecnológicas
-Assegurar nos Planos de Ensino, atividades de interação das crianças com os diversos recursos tecnológicos (uso de máquina
fotográfica, computadores, microfone, retroojetor e gravadores);

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora, professoras e agentes educacionais

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
- Propor Ações educacionais que garantam: Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes
gêneros textuais e formas de expressão: corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
Vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes
e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
Relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas
sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
– Relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
– Vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversi- dade humana, social e cultural;
Promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de
uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas,
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se
entrelaçam na vida social;
Interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde,
nutrição e bem-estar;
Relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversi- dade e a necessidade de sua preservação para a vida,
no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
– Interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras;
– Uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a
cultura.

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

Implementação da Gestão Democrática

Meta(s) definida(s)
Garantir a participação dos membros que compõem a comunidade escolar: Gestão, famílias, professores e funcionários em todos os
aspectos organizacionais da escola.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
- Realizar reuniões de Trabalho Docente Coletivo e Grupo de estudos de monitores;
- Contribuir para o fortalecimento das opiniões, ideias e ações pedagógicas que objetivem sempre a qualidade do atendimento às
crianças;
Garantir a efetivação das reuniões de CPA e CE, na tomada de decisões, conforme Calendário escolar;
Realizar Reuniões Pedagógicas e reuniões de Avaliação Institucional conforme Calendário escolar;

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
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Equipe gestora, professores , agentes educacionais
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)

Elaboração e atualização coletivas do PP com a participação dos diversos segmentos. Atuação dos colegiados na tomada de decisões.
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)

Anual

Manutenção de 100% do quadro de pessoal aprovado no Plano de Trabalho

Meta(s) definida(s)
Garantir o quadro de pessoal completo, conforme Termo de Referência Técnica da U.E.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
- Manter o quadro de funcionários sempre completo, a fim de garantir todas as necessidades das crianças.

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

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

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

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

Meta(s) definida(s)
Garantir a participação efetiva de todos os professores e monitores em reuniões de formação Continuada.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Garantir a regularidade semanal das reuniões de formação, com os professores e monitores;
Garantir que os registros das reuniões aconteçam no Livro ATAs específicos;

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

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

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

Cumprimento das disposições da SME sobre Calendário Escolar

Meta(s) definida(s)
Garantir que aconteça com efetividade os 200 (duzentos) dias letivos e os encontros planejados como: RPAIs, Conselho de Escola,
Reuniões de Famílias e Educadores, mantendo uma comunicação efetiva seja ela presencial ou virtual com toda equipe escola e famílias

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Elaborar o Calendário escolar, dentro da Resolução da SME, a qual dispõe da elaboração do mesmo, com a participação da equipe
educativa;
- Garantir o cumprimento dos 200 dias letivos;

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

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

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

 

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

Conforme Resolução SME 10/2016 que estabelece princípios e normas complementares para avaliação da aprendizagem  dos indicadores internos e externos, ela deve ser  processual, contínua e formativa ao
longo do ano letivo, com o objetivo de auxiliar as professoras  na construção do processo de aprendizagem, como um instrumento de intervenção para tomada de decisões educativas; para observar o
progresso da criança e para planejar e intervir ou modificar determinadas situações, relações ou atividades.  O acompanhamento dos indicadores internos e externos de aprendizagem propicia momentos de
ação reflexiva sobre o trabalho realizado.
 Os principais instrumentos desse processo avaliativo na Educação Infantil  devem ser a observação e a elaboração de registros, que levarão o professor a refletir/repensar sua prática à partir dos interesses,
necessidades e curiosidades das crianças e seu desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
 As observações e registros deverão considerar o protagonismo das crianças, produtoras de cultura, considerando suas histórias de vida, seus ambientes sociais e culturais e construtoras de um processo
dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal e social. Os registros devem ser variados envolvendo a escrita, a gravação de falas, diálogos, fotografias, vídeos, confecção de portfólios, exposição de
trabalhos das crianças, entre outros. Será responsabilidade da professora elaborar trimestralmente um relatório sobre o desenvolvimento e  aprendizagem de cada criança, suas conquistas e principais
características, a qualidade das interações que estabelece com seus pares e educadoras. Várias formas de documentar os progressos das crianças devem ser utilizadas e compartilhadas com pais/famílias,
para que possam acompanhar o percurso formativo de seus filhos.  Assim, o processo avaliativo  assume uma multiplicidade de formas que possibilite à equipe educacional do CEI e também a comunidade
escolar avaliar o caminho percorrido, a trajetória do desenvolvimento e  aprendizagem das crianças.
  Além da avaliação do trabalho pedagógico realizado em cada turma e do registro do desenvolvimento de cada criança, é imprescindível que também se realize a avaliação de outras estruturas do CEI: a
estrutura física, suporte importante para o desenvolvimento das atividades com as crianças; o   relacionamento das equipes de trabalho, mediante participação efetiva nas reuniões, capacitações e
tempos/espaços de formação; o comprometimento com o trabalho; bem como, os recursos pedagógicos disponíveis para o desenvolvimento da proposta pedagógica. 
Utilizaremos como parâmetros de acompanhamento dos indicadores internos e externos de aprendizagem com base na Resolução SME n° 1/2016,  que devem garantir experiências que envolvam  a escuta e
acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na construção de uma proposta educativa que tenha como foco a criança; a construção de propósitos educativos que contemplem
as características e/ou necessidades da comunidade atendida; elaboração de planos de ensino específicos de cada turma em consonância com os propósitos educativos, as características do grupo de crianças
e que revele intencionalidades pedagógicas definidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer com as crianças e suas famílias; propor ações educacionais que garantam relações sociais e culturais
da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão: corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; propor ações educacionais que garantam
vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
propor ações educacionais que garantam o trabalho com as relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida
da criança, da família, dos educadores e da comunidade; relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança; vivências
éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural; promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização
entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e
emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social; interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o
outro, no cuidado pessoal, na auto- organização, na saúde, nutrição e bem-estar; relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação
para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza; interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a
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práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura; estratégias coletivas de participação dos diversos segmentos; atuação dos colegiados na tomada de decisões; quadro
de pessoal completo durante todo o ano letivo; planejamento da formação continuada considerando as necessidades formativas da equipe educativa; planejamento dos momentos semanais de trabalho
pedagógico entre os pares;  registro dos momentos semanais de trabalho pedagógico entre os pares; cumprimento de 200 dias letivos conforme calendário escolar; participação da equipe gestora nas reuniões
do NAED Sul e CEFORTEPE; atendimento às orientações da SME e  NAED Sul.

 
 

 

4.3 - Plano de trabalho da equipe Gestora que deverá apresentar as ações da gestão para o cumprimento das
metas estabelecidas no plano de trabalho do CEI

Plano de Ação da Gestão Educacional

 

O Plano da Gestão Educacional, traçará linhas de ação, numa proposta sob a intenção de não possuirmos o perfil de “sede de poder” e sim “sede de realizações”. Nesse contexto, a presença

da Equipe gestora, deverá ser constante em todas as situações que envolvam o “fazer” pedagógico, pois compreende que é na atuação direta com os educadores, crianças e famílias que se

promove a reflexão. Acreditamos que o ato de refletir, nos conduzirá ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como permitir e constatar o que ainda necessita ser feito, numa

perspectiva de ação-reflexão e ação.

Quanto a isso, vimos a descrever os nossos objetivos. São eles:

1)     Propor à    equipe educativa, a diversidade de ideias que colaborem para um ensino de qualidade na escola;

2)     Cuidar pelo desejo de envolvimento e engajamento de todos os envolvidos no processo educacional (Reunião de setores quinzenal);

      3)     Estimular e incentivar a continuidade de ações e projetos bem-sucedidos;
 4)     Promover, defender e buscar a transparência no âmbito escolar;
 5)     Propiciar o fortalecimento de ações e reflexões pedagógicas que tenham como finalidade a qualidade do atendimento às crianças;
 6)     Propor, encorajar e realizar de maneira eficaz a formação continuada envolvendo toda a equipe educativa;
 7)     Considerar a valorização e favorecer o crescimento profissional de todos os envolvidos na equipe educativa;
 8)     Promover, incentivar e buscar novas fundamentações teóricas e práticas;
 9)     Promover a construção de conhecimento através da socialização de experiências;
 10) Acompanhar e  assegurar o planejamento   das  reuniões de formação continuada dos professores, monitores (as) e demais funcionários;

 11) Assegurar permanente contato com os familiares, a fim de garantir a efetiva frequência das crianças atendidas;

 12) Promover o efetivo estreitamento com as famílias, no que diz respeito às informações e esclarecimentos sobre Resoluções e Diretrizes da SME;
 13 ) Propor e implementar uma ação educacional direcionada à diversidade e as necessidades específicas do público alvo da educação especial;
 14) Promover ações para a elaboração e cumprimento do calendário escolar da unidade conforme a Resolução específica da SME;

Salientamos que um dos pilares da nossa proposta será a participação das famílias e crianças, além daquelas situações já tão comuns, como as reuniões de pais e colegiados.

Como já citado, na organização e utilização dos espaços, as crianças eleitas como mini diretores, terão assegurados, os momentos de reunião com a equipe gestora, em que socializarão suas

“falas e olhares”, bem como os apontamentos de melhorias nos tempos e espaços da escola, onde, a visão e a escolha das crianças, muitas vezes se diferem dos adultos e devem ser protagonizadas.

 

Em relação às famílias, as mesmas participarão de atividades de rotina junto com seus filhos (as). Objetivando dessa forma, fomentar ainda mais a participação das mesmas na escola.

Outra proposta é a de convidar as famílias, a fim de socializarem suas vivências, suas culturas, bem como seus conhecimentos pois, acreditamos que dessa forma, também proporcionaremos o protagonismo
familiar.

 Em meio a esse percurso, cabe propor aqui o nosso plano individual de cada membro da Equipe Gestora. Segue os planos:
 
  Plano do Orientador Pedagógico: A apresentação deste plano, fundamenta-se em sistematizar o trabalho do orientador pedagógico, juntamente com a gestão educacional, administrativa, corpo discente,
comunidade educativa e famílias; articular e coordenar a formação continuada da equipe de professores e monitores amparando-os em suas reflexões e criticidades e em suas práticas junto às crianças, bem
como as ações formativas necessárias à implementação do Projeto pedagógico e planos de ensino; subsidiar e estruturar a implementação da proposta curricular da unidade escolar, considerando os
documentos municipais e nacionais e as políticas educacionais da SME; colaborar sistematicamente às políticas de formação da SME com o processo de ensino aprendizagem, visando a sua qualidade;
coordenar e elaborar a organização dos espaços escolares para que a criança viva plenamente a sua infância e tenha oportunidade de ser ouvida em suas singularidades e especificidades; dialogar e orientar a
família, a fim de propor ações que auxiliem no desenvolvimento da criança e atenuem sua ausência; traçar ações que promovam a ampliação cultural das crianças, equipe escolar e familiares; participar e
colaborar das reuniões de trabalho com a equipe de coordenadores pedagógicos da SME; comunicar aos familiares sobre a proposta pedagógica da escola, a fim de trazer aos mesmos, a transparência do
trabalho realizado junto às crianças; propor momentos de troca com os familiares, a fim de articular a parceria entre família e escola;

 
 
 Plano do Diretor Educacional: A essência do trabalho do Diretor educacional, deve estar pautada no ato de seu planejamento onde, ele representa um quesito básico na organização do cotidiano
escolar.  O seu trabalho consiste em gerir e coordenar todas as questões administrativas e pedagógicas; participar da elaboração,   implementação e avaliação do projeto pedagógico da escola, viabilizar
ações que tenham por finalidade o aperfeiçoamento da qualidade da educação dos planos de ensino, da avaliação do processo pedagógico, da gestão e das relações de trabalho na escola; articular e promover
o acontecimento das reuniões dos colegiados, tais como: Conselho de Escola, Comissão Própria de Avaliação e Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional; conduzir e articular uma parceria da escola com
as famílias e comunidade; no respeito à pluralidade cultural, diversidade e as singularidades de cada criança, compete ao Diretor educacional possibilitar a igualdade de condições para o acesso e permanência
da mesma na escola; propor constantemente o diálogo aos interesses e incompatibilidade de opiniões; garantir que na escola não haja atitudes de discriminação por conta de deficiências, condições sócios
culturais, religiosos e, étnicos, de gêneros e orientação sexual, ideologia e religiosas; assegurar o atendimento da criança público alvo da Educação especial que necessita de higiene, locomoção e apoio, de
alimentação de acordo com as Diretrizes do Ministério da Educação e Secretaria Municipal de Educação; impulsionar e estimular as articulações entre o educar x cuidar com as crianças; promover a integridade
física, moral, psíquica e emocional das crianças, fazendo valer sempre seus direitos e respeitos; cuidar para que a criança tenha frequência permanente na escola; cuidar e preservar a estrutura física da
escola, suas instalações, equipamentos, e materiais escolares; cuidar para que aconteça as reuniões do Conselho de Escola, Comissão Própria de Avaliação Institucional e Reunião Pedagógica de Avaliação
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Institucional.

 

Plano do Vice-Diretor Educacional: A fim de definir e contemplar o Plano de trabalho do Vice- diretor, destacamos que o trabalho dele, deve estar alinhado ao plano de trabalho do Diretor

Educacional, bem como sua semelhança. Também, confiança e transparência são fundamentais no trabalho deles para que haja uma gestão escolar pautada nas bases da democracia. Além das

semelhanças ao trabalho do Diretor educacional, o Vice-diretor é corresponsável pelo pleno desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo uma gestão participativa que envolva todos os setores da

comunidade escolar; participando e auxiliando a rotina diária do diretor, orientador pedagógico e toda a comunidade escolar, na elaboração e execução do projeto pedagógico. A avaliação dar-se-á

através de questionários de satisfação da comunidade escolar, pesquisas e caixas de sugestões e/ou melhorias à disposição das famílias, diálogos nos Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional,

Conselho de Escola e Comissão Própria de Avaliação e, como pontuado acima nesse item, o protagonismo da criança nos momentos de escuta.

 
 A avaliação estará intrinsicamente relacionada e embasada a ouvir, a escutar e considerar de forma bastante respeitosa e harmoniosa, aqueles que implementam a política e quem são os beneficiários

desta, os quais são: a criança, a comunidade escolar, a comunidade externa, a família e/ou responsáveis pelas crianças e à própria gestão escolar. Em suma, a prioridade deve ser a garantia da “voz”

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

 

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

    O CEI Anísio Spínola Teixeira, lugar de encontro cotidiano entre as crianças e educadores, no qual se estabelecem relações, deve se constituir como um ambiente rico, produtivo e que favoreça as interações qualitativas; com espaços e

tempos que considerem a flexibilidade e sua ressignificação na relação com a movimentação, a (re) construção e a (re) criação coletiva e singular dos grupos multietários que por eles passam todos os dias.

     A proposta pedagógica construída coletivamente deve privilegiar as múltiplas vivências e possibilidades das ações educacionais, buscando novas perspectivas para a aprendizagem, promovendo os espaços como ambientes acolhedores,
desafiadores e prazerosos para as crianças, onde elas possam interagir e brincar sentindo-se estimuladas e autônomas. Os espaços devem conter instrumentos culturais para que as crianças possam utilizar-se deles como ferramentas de
apropriação da cultura e de desenvolvimento do pensamento, tais como, jogos, brinquedos, bolas, tintas, canetinhas/ lápis de cor/ giz de cera, livros, revistas, jornais, diversos tipos de papéis, massinhas e argila para modelar, lupas,
calendários, instrumentos musicais, entre outros, suficientes e acessíveis para todas as crianças. Crianças e adultos devem usufruir dos espaços e tempos em constante interação, nos quais circulam, brincam, correm, sobem e descem, sujam-
se, ouvem e contam histórias, fazem descobertas, alimentam-se e festejam, fazem piqueniques, molham-se com água e melecam-se com areia, favorecendo o convívio, a troca de experiências, as aprendizagens e a socialização.
     O Caderno Curricular Temático “Espaços e Tempos na Educação das Crianças”, resultado de um trabalho coletivo dos profissionais da educação infantil da Rede Municipal de Ensino, publicado em 2014, trouxe alguns desafios e provocações,
como ir além dos limites impostos ao uso dos espaços e tempos organizados em cronogramas de horários, em percursos de tempos preestabelecidos, cronológicos, abrindo-se ao (re) planejamento quando  necessário para abarcar o
movimento que mobiliza os saberes e fazeres das crianças, por isso, a equipe pedagógica do CEI Anísio Spínola Teixeira deve mobilizar ações que garantam diversas formas de constituição nos espaços sociais, e contemplar os diferentes
interesses e necessidades das crianças, de suas famílias, e da comunidade, possibilitando vivências que respeitem as características culturais de pertencimento ao grupo, permitindo diferentes formas de brincadeiras e interações,
transgredindo as organizações fixas que engessam a criatividade e potencializando o tempo de envolvimento das crianças nas ações pedagógicas criadoras, compondo novos espaços e tempos com brinquedos, materiais, móveis e narrativas
que revelam construções criativas e autorais. Os espaços e tempos devem estar sempre abertos ao inusitado, aos imprevistos, às novidades, promovendo vivências com o conhecimento e a cultura, estimulando a socialização entre as crianças,
seus grupos e os adultos.
     Desafios como a quantidade de crianças e o número de turmas devem ser considerados, pois geram a necessidade de se estabelecer inicialmente horários para as refeições de todos, e a partir desses horários, um cronograma de uso dos
espaços, articulando esses espaços e tempos de forma a garantir que todas as turmas tenham acesso frequente aos diferentes espaços da unidade educacional, já pensando em todos protocolos sanitários necessários para manter a higiene
dos locais e a prevenção de doenças incluindo a covid-19, vivendo experiências cotidianas e significativas de interação e brincadeiras. As atividades diárias indicam a importância de se organizar o cotidiano, levando- se em conta o período de
atendimento das crianças, parcial ou integral. Uma rotina diária precisa ser estabelecida com/pelas turmas de forma a garantir segurança, conforto e bem-estar para as crianças nos diversos espaços e tempos: de chegada e saída, de
alimentação e higiene, de descanso, de brincadeiras, alternando sempre os espaços internos, tendo como base a sala-referência de cada turma, refeitório, banheiros infantis, biblioteca, sala de vídeo, brinquedoteca; e externos, como pátio,
parques, casinha de boneca, quiosques, jardins e gramados.

 A decretação da Pandemia  e a suspensão das atividades escolares                           
    A  suspensão das atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, por período indeterminado a partir do dia 23/03/2020, conforme  o  Decreto n. 20.768 de 16/03/2020, considerando
a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, visando atenuar os efeitos da expansão da infecção humana causada pelo Coronavírus/COVID-19, interrompeu intempestivamente a presença das crianças na escola e
o expediente de trabalho de professores, agentes educacionais e demais funcionários que atuam em contato direto com elas, pelo tempo que perdurar a suspensão das atividades escolares. De acordo com o Comunicado SME n. 47 de
23/03/2020, toda a comunidade escolar foi avisada que haverá posterior reposição das horas não trabalhadas de acordo com o replanejamento do calendário escolar, que será realizado pela Secretaria Municipal de Educação/SME.
     No retorno das atividades deverá ser seguido/cumprido um protocolo de procedimentos de proteção para adultos e crianças, fazendo com que a reorganização dos espaços educativos e tempos pedagógicos, sejam repensados pela equipe

educacional, de forma a minimizar os riscos de contágio da doença. Nesse sentido  será necessário aguardar as orientações e deliberações da Secretaria Municipal de Educação sobre quais e quantas crianças poderão ser atendidas diariamente

na U.E.  

 

 Referência Bibliografica
 DECRETO 20.768 DE CAMPINAS. Diário Oficial. Campinas, 16 de mar. de 2020. Disponível em http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1197959208.pdf acessado em 12 mar 2021
 
 ESPAÇOS E TEMPOS NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS. Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas, 2014. Disponível em https://drive.google.com/file/d/0B4lCfVuMNqnsMHkxWlNVVmhIajA/view acessado em 12 mar 2021

 

 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

Plano de Formação da Equipe

     A qualificação dos profissionais que trabalham com as crianças é um dos fatores que mais influem na qualidade da educação, por isso os momentos formativos se tornam muito importantes e especiais para o fortalecimento do trabalho
individual e coletivo na Unidade Educacional. 
     Os tempos pedagógicos de formação possibilitam que professores e auxiliares/agentes de educação planejem, avaliem, aprimorem seus registros e (re) pensem suas práticas, atualizando e construindo conhecimentos, promovendo leituras
e discussões de textos, pesquisas e estudos sobre a infância e as práticas pedagógicas.
     Os tempos pedagógicos de formação no CEI Anísio Spínola Teixeira serão elaborados considerando as demandas do grupo e do desenvolvimento do Projeto Pedagógico, prezando por temas que trazem subsídios para uma prática
pedagógica alinhada com as concepções de criança e infância apresentadas anteriormente neste Plano de Trabalho, em consonância com as Diretrizes Nacionais e Municipais para a Educação Infantil.
     Os momentos formativos estão incluídos na jornada de trabalho remunerada dos profissionais, as professoras e auxiliares de educação tem contempladas em sua jornada semanal duas horas consecutivas de formação entre pares.
     A formação continuada vai promover discussões e construção de conhecimento coletivo sobre temas e assuntos que representem desafios ao trabalho pedagógico no cotidiano das relações entre profissionais, crianças e famílias.  Nessa
perspectiva vamos ressignificar saberes, fazeres e experiências trazendo propostas para o desenvolvimento de um trabalho intencional e significativo com as crianças.
     Consideramos importante trabalhar os mesmos temas com os grupos de professoras e auxiliares de educação, para que haja um alinhamento no planejamento e organização das ações e práticas no cotidiano.
     A orientadora pedagógica será a coordenadora dos momentos formativos na Unidade Educacional, em uma atuação em parceria com a diretora educacional.
     Ao considerar toda a equipe de funcionários da Unidade Educacional como educadores, visto que estão diariamente em contato com as crianças, as formações continuadas em alguns momentos vão envolver todo o grupo, tendo como
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objetivo a conscientização sobre a importância do trabalho que realizam, organizando ações formativas que contemplem a proteção, cuidados, segurança e bem-estar das crianças e também o aprimoramento profissional de todos os envolvidos
no trabalho.
    
  Suspensão das atividades escolares em decorrência da decretação da pandemia pelo Coronavírus/COVID-19            
     A  suspensão das atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, por período indeterminado a partir do dia 23/03/2020, conforme  o  Decreto n. 20.768 de 16/03/2020, considerando
a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, visando atenuar os efeitos da expansão da infecção humana causada pelo Coronavírus/COVID-19, interrompeu intempestivamente a presença das crianças na escola e
o expediente de trabalho de professores, auxiliares de educação infantil e demais funcionários que atuam em contato direto com elas, pelo tempo que perdurar a suspensão das atividades escolares. De acordo com o Comunicado SME/FUMEC
n.001 de 17/03/2020 e Comunicado SME n. 47 de 23/03/2020, toda a comunidade escolar foi avisada que haverá posterior reposição das horas não trabalhadas de acordo com o replanejamento do calendário escolar, que será realizado
oportunamente pela Secretaria Municipal de Educação/SME.
     O grupo docente para que se mantenha o vínculo com as crianças e suas famílias, selecionará  e organizará atividades, filmes, jogos e brincadeiras para os canais de comunicação o Facebook e o WhatsApp, buscando minimizar os efeitos da
suspensão das atividades escolares.
     Encontros, cursos e palestras presenciais organizadas pela equipe gestora para o grupo de docentes e agentes educacionais estão suspensos desde março de 2020 e estes momentos irão acontecer remotamente utilizando a plataforma
Google Meet.
    
 Plano de Formação dos Professores

Os tempos pedagógicos de formação para as professoras ser ão coordenados pela orientadora pedagógica, em uma atuação em parceria com a diretora educacional e vice-diretora.

As reuniões terão cronograma definido semanalmente para fins de planejamento, encaminhamento e alinhamento das ações e práticas pedagógicas, tendo como base/suporte a legislação educacional vigente, as Diretrizes Curriculares
Nacionais e Municipais para a Educação Infantil.

Os encontros formativos favorecem/propiciam a articulação entre a teoria e prática, o diálogo, a troca de experiências, a socialização dos saberes, visando à qualidade do trabalho desenvolvido com as crianças, por meio de constante
ressignificação da prática pedagógica e da conscientização do grupo em relação ao importante trabalho que realizam.

Os encontros formativos serão registrados em ata, em livro próprio, disponível para consulta. Os registros gerados possibilitarão a construção de conhecimento sobre as ações e práticas cotidianas, a socialização e a avaliação do
trabalho pedagógico frente aos objetivos, propostas e metas estabelecidas no Projeto Pedagógico.
Os profissionais docentes terão garantidas a cada jornada de 20hs trabalho, 2 (duas) horas semanais consecutivas de formação continuada, planejada para acontecer às quintas-feiras das 11h00 às 13h00.
 
 Referências bibliográficas que irão subsidiar os tempos pedagógicos de formação para os professores:
 

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

*Devolutiva do Plano de Ensino do ano vigente;
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores sobre Planos de Ensino

*Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo de

reflexão e ação. SME/DEP – (2013);
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores;
*Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em movimentos: Espaços e

Tempos na Educação Infantil (2013);
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores;
*Práticas cotidianas na Educação Infantil - bases para a reflexão sobre as orientações

curriculares. Maria Carmen S. Barbosa- 2009;
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores.

*Educação Infantil. Saberes e Fazeres da Formação de Professores – Luciana Esmeralda Ostetto –
(Org.) 2012

 

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

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

 

*Avaliação e Educação Infantil- Jussara Hoffmann (2012)

 

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

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

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

*Inclusão Escolar. O que é? Por quê? Como fazer? – Maria Tereza Egler Mantoan – 2003

*A Vez e a Voz das crianças – Escutas Antropológicas e Poéticas das Infâncias – Adriana Friedmann
- 2020

 

 

Plano de Formação das Agentes Educacionais

Os encontros formativos dos auxiliares de educação serão coordenados pela orientadora pedagógica, em uma atuação em parceria com a diretora educacional e a vice-diretora, e visam favorecer/propiciar o diálogo, a troca de
experiências, a socialização dos saberes, visando à qualidade do trabalho desenvolvido com as crianças, por meio de constante ressignificação da prática pedagógica e da conscientização do grupo em relação ao importante trabalho que
realizam.

Os agentes educacionais terão garantidos a cada jornada de 30hs de trabalho semanal, 2 (duas) horas semanais consecutivas de formação continuada, planejados para acontecer em dois grupos sendo as terças-feiras das 14h00 às

16h00 e as quintas-feiras das 09h00 às 11h00.
Ressaltamos a importância de incluir os cuidadores nesses espaços formativos, que serão contratados se houver demanda, para que participem do diálogo, da troca de experiências, da construção e socialização dos saberes, favorecendo sua
integração ao grupo de trabalho, visando à qualidade do trabalho desenvolvido com as crianças na Unidade Educacional.
 
 Referências bibliográficas que vão subsidiar os tempos pedagógicos de formação das agentes educacionais e cuidadores:
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*Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo de

reflexão e ação. SME/DEP – (2013);

 

*Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para a Educação Infantil, (DCNEB– 2013);

*Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em movimentos: Espaços e Tempos na
Educação Infantil (2013);

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

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores.

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

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

*A importância da afetividade no processo de ensino aprendizagem; Autora: SARNOSKI, Eliamara
Aparecida1 Vol. 9 – Nº 20 – Julho – Dezembro 2014 Semestral.

* A importância do lúdico no desenvolvimento cognitivo das crianças nos espaços da Educação

Infantil; RIBEIRO, Maiane Santos Malaquias e Suely de Souza. A Importância do Lúdico no Processo de

Ensino- Aprendizagem     no     Desenvolvimento      da     Infância.     Psicologado    [S.l.].    (2013).    
Disponível     em https://psicologado.com.br/atuação/psicologia-escolar/a-importância-do-ludico-no-porcesso-de-
ensino- aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia.

* A brincadeira e a cultura na Educação Infantil; O BRINCAR, A BRINCADEIRA E O JOGO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: panorama dos artigos publicados na Revista Proposições GIOVANNA SANTOS AMARAL Campinas
2016.

* A importância da contação de histórias na Educação Infantil;
http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v6-2016/ARTIGO-ANA-LUCIA-SANCHES.pdf Ana Lúcia
Sanches Cardoso1 Prof. Ms. Moacir Alves de Faria.

* Quais as responsabilidades das monitoras com as crianças; Catarina Iavelberg
01 de Março de 2011 – https://gestaoescolar.org.br/conteudo/523/o-papel-do-monitor-inspetor-ou-bedel-na-
formacao-dos-a lunos / https://www.dombosco.com.br/noticias/o-papel-do-monitor-na-formacao-dos-
alunos.html

* O cuidar e o educar; https://www.univale.br/wp-content/uploads/2019/09/PEDAGOGIA-2016_2-DESAFIOS-DO-
CUIDAR-E-EDUCAR-NA-EDUCA%C3%87%C3%83O-INFANTIL.Alessandra da Silva Peres1 Simone Coelho
Medeiros2 Flávia de Oliveira Coelho3

*  O Brincar e o Educar ; https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-
brincar-na- educacao-infantil.htm – Publicado por: Fabiane das Neves Fantacholi.
*  Modo de falar e lidar com as crianças; https://amenteemaravilhosa.com.br/gritos-causam-danos-cerebro-
infantil/13 julho, 2017.

* Atividades de recreação; https://soloinfantil.com/educacao/atividades-recreativas-para-educacao-infantil/.

* Oficinas de construção de brinquedos e jogos com sucatas – brinquedos não estruturados;
http://primeirainfancia.org.br/brinquedos-nao-estruturados-desafiam-a-imaginacao-das-criancas/ 11 de março
de 2017. https://www.tempojunto.com/2016/05/17/brinquedos-de-materiais-nao-estruturados/Por:Patrícia
Marinho – Publicado em17/05/2016. https://www.papodaprofessoradenise.com.br/materiais-nao-estruturados-
uma-forma-de- criar-e-brincar-com-um-recurso-chamado-imaginacao/ Por Michelle Costa Soares.

 

*Brinquedos e Brincadeiras da creche – Manual de orientação pedagógica. MEC

 

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

 

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

 
 

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

            Pensando na qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido na unidade educacional, a formação continuada das equipes pedagógicas é elaborada anualmente considerando as demandas do grupo e do Projeto Pedagógico,

prezando por temas que tragam subsídios para uma prática pedagógica de excelência.

           A equipe gestora, alinhada aos documentos oficiais que norteiam a Educação Infantil no município de Campinas, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2013),  deve desenvolver temas diversificados que
permitam aos educadores uma reflexão sobre sua prática, trazendo propostas para o desenvolvimento de um trabalho intencional e significativo com as crianças. 
           A formação dos profissionais que trabalham com crianças é considerada como um dos fatores que mais influenciam na qualidade do trabalho que realizam, por isso considera-se a necessidade da formação continuada dos professores,
Agentes de educação e de todas as equipes que atuam na unidade educacional, pois todos os funcionários atuam como educadores, visto que estão em contato diário com as crianças. As formações continuadas devem envolver todo o grupo,
tendo como meta primordial a conscientização sobre a importância do trabalho que realizam com/pelas crianças, em seu desenvolvimento, sua proteção, cuidados e bem-estar. 
         A formação inicial em Pedagogia é obrigatória para todos os professores e o Ensino Médio é obrigatório para as agentes educacionais, que são incentivadas a cursar Pedagogia.
        A escola é considerada um lugar privilegiado de aprendizado da profissão, se constitui em uma potente possibilidade de formação continuada, uma formação em contexto, a partir das práticas e ações desenvolvidas e (re) pensadas pelo
próprio grupo de trabalho.
        A formação continuada planejada para 2021 deve transitar por vários percursos com ações formativas dentro e fora das unidades educacionais, com a participação em cursos, palestras, seminários e passeios culturais e, que objetivam
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proporcionar construção de conhecimentos, cultura e lazer aos educadores, também fortalecendo os laços de amizade e companheirismo entre toda a equipe e enriquecendo a prática pedagógica, para se chegar a um só caminho: profissionais
capacitados para a plena educação da infância, viabilizando espaços e tempos de estudos, vivências e troca de experiências entre os educadores.
         Com a finalidade de ressignificar fazeres e experiências através de momentos formativos para o fortalecimento das práticas educacionais, discussão e socialização de saberes, nossas ações formativas para 2021 terão como foco os
objetivos e metas elencados coletivamente no plano de ação pedagógica, priorizando a interação entre as diversas equipes em formações coletivas e individuais como forma de garantir e assegurar o processo ensino-aprendizagem e
desenvolvimento das crianças. O percurso formativo de professores e auxiliares de educação nos tempos de formação na unidade educacional trabalharão de forma intencional as mesmas temáticas baseando-se nas referências bibliográficas
apontadas no item 4.5.
        Dentro da proposta de formação pretendida, além dos tempos pedagógicos de formação entre pares, como ferramenta imprescindível para viabilizar reflexões sobre planejamento e avaliação, desenvolvimento e aprendizagem das
crianças, articulando o conceito ação-reflexão-ação para o aperfeiçoamento e reinvenção das práticas, vamos também realizar palestras convidando educadores/pesquisadores que desenvolvam temas capazes de proporcionar aos
profissionais a possibilidade de refletir criticamente sobre suas práticas e para (re) pensar a criança, a infância, a docência e a educação infantil.
      Incentivando a formação continuada dos profissionais, vamos possibilitar/incentivar a participação dos mesmos em cursos oferecidos por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Coordenadoria Setorial de
Formação, com o Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional/CEFORTEPE e também em outras instituições educacionais como a UNICAMP, PUCC, CEPROCAMP, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, Tigrinhos
Comunidade, CEASA, entre outros; com a participação em palestras, congressos, seminários, workshops educacionais e formações específicas identificadas pelas necessidades apontadas pelos educadores e demais profissionais da escola,
realizadas por membros da gestão ou convidados, para que cada colaborador possa assumir uma postura profissional capaz de promover uma educação de qualidade e de respeito ao desenvolvimento integral das crianças.
 

 A decretação da pandemia e a suspensão das atividades escolares                           

     A  suspensão das atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, por período indeterminado a partir do dia 23/03/2020, conforme  o  Decreto n. 20.768 de 16/03/2020, considerando
a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, visando atenuar os efeitos da expansão da infecção humana causada pelo Coronavírus/COVID 19, interrompeu intempestivamente a presença das crianças na escola e
o expediente de trabalho de professores, Agentes de educação infantil e demais funcionários que atuam em contato direto com elas. 

     Dessa forma há que se considerar a suspensão dos encontros formativos entre as professoras e também entre as agentes educacionais de forma presencial desde o dia 23/03/2020 até a presente data, ainda sem perspectivas reais de

retorno, porém, vale ressaltar que as equipes continuam realizando as formações entre pares impreterivelmente, mas de maneira online através da plataforma do Google Meet. 

      No retorno das atividades, há que se considerar o cenário desafiador que vamos vivenciar, como a necessidade de manter as regras sanitárias entre as crianças que normalmente se abraçam e compartilham coisas o tempo todo e a

necessidade de novas demandas formativas decorrentes desse período da decretação da pandemia pelo Coronavírus/ COVID-19, da quarentena/isolamento social, das novas questões nascidas nesse contexto, como a criação de um protocolo

de proteção e cuidados para se evitar o contágio entre as crianças e também entre os adultos no cotidiano da unidade educacional, a reposição das horas não trabalhadas durante a suspensão das atividades, o  replanejamento do calendário

escolar, o trabalho pedagógico com os grupos de crianças, a valorização das aprendizagens das crianças e da convivência familiar nesse período, o tempo que teremos com as crianças e quais aprendizagens poderão ser mais significativas e o

desenvolvimento do trabalho sem a participação presencial dos pais na unidade educacional.  

 
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
  DECRETO 20.768 DE CAMPINAS. Diário Oficial. Campinas, 16 de mar. de 2020. Disponível em http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1197959208.pdf  acessado em 12 mar 2021

 
 DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas, 2013. Disponível em http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf acessado em
12 mar 2021

     

 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

DEMANDA DE
INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL
PELA

MANUTENÇÃO

AÇÃO
REALIZADA

SOLICITAÇÃO

TROCA DA CAIXA DE
ÁGUA

SANASA/CAE

SOLICITAÇÃO
REALIZADA AO
SETOR
RESPONSÁVEL

MARÇO

INSTALAÇÃO DE
CALHAS E RUFOS

CAE

SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO
CAE, CAPITAL
HUMANO

 FEVEREIRO

MANUTENÇÃO NAS
SALAS COM
INFILTRAÇÃO
(GOTEIRAS)

CAE

SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO
CAE, CAPITAL
HUMANO

FEVEREIRO

MANUTENÇÃO DOS
PARQUES CAE

SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO
CAE, CAPITAL
HUMANO

FEVEREIRO

TROCA DE PISOS E
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REVESTIMENTOS
QUEBRADOS EM
DIVERSAS SALAS E NO
ADMINISTRATIVO

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE FEVEREIRO

COMANDO PARA A
BOMBA DO BOMBEIRO

 

CAE

SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

FEVEREIRO 

TROCA DE PORTAS
QUEBRADAS

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

FEVEREIRO

MANUTENÇÃO DOS
PISOS PAVIFLEX DAS
SALAS - PISOS
DANIFICADOS E/OU
TROCA POR PISOS
CERÂMICOS

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

FEVEREIRO

ILUMINAÇÃO DO PÁTIO
DA UNIDADE/
REBAIXAMENTO DA
ILUMINAÇÃO

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

MARÇO

MELHORAR O
CABEAMENTO DO
SETOR
ADMINISTRATIVO

IMA
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

FEVEREIRO

INSTALAÇÃO DE UM
PAINEL DE REDE

IMA
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO IMA FEVEREIRO

TINTA AZUL E BRANCO
PARA A PINTURA
EXTERNA DA UNIDADE

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

FEVEREIRO E MARÇO

 

REPOSIÇÃO DE
LÂMPADAS DE LED

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

MARÇO

TROCA DE VIDROS
QUEBRADOS

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

 MARÇO

PERIODICAMENTE
(SEMPRE QUE
HOUVER
NECESSIDADE)

LIMPEZA DA COIFA
COZINHA

COGESTORA

REALIZAR
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

PERIODICAMENTE

JANEIRO JÁ
REALIZADA

MANUTENÇÃO
GELADEIRAS E
FREEZERS

COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

PERIODICAMENTE

JANEIRO REALIZADA

PINTURA DO PISO –
PÁTIO DA UNIDADE

CAE
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

FEVEREIRO

INSTALAÇÃO DE
PROTEÇÃO NAS PORTAS
CONTRA INSETOS NAS
PORTAS DE COZINHA E
REFEITÓRIO

COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

MARÇO

MANUTENÇÃO NOS
HIDRANTES

CAE
SOLICITAÇÃO
ENVIADA AO CAE

FEVEREIRO

INSTALAÇÃO DE MOLAS
AÉREA PORTAS DE CAE

SOLICITAÇÃO AO
SETOR MARÇO
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COZINHA E REFEITÓRIO RESPONSÁVEL

PINTURA DA UNIDADE COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

PRIMEIRO TRIMESTRE

JÁ FOI INICIADA EM
FEVEREIRO

REPOSIÇÃO LUMINÁRIA
COZINHA INDUSTRIAL
HERMÉTICA COM
PROTEÇÃO DE ACRÍLICO

CAE/COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

MARÇO

TROCA DOS RALOS
INOX COM DISPOSITIVO
DE FECHAMENTO
COZINHA/REFEITÓRIO

CAE/COGESTORA

SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

MARÇO

MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA DE LAVAR
LOUÇA

BASE/COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

PRIMEIRO TRIMESTRE

MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA DE LAVAR
ROUPAS

COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

FEVEREIRO/MARÇO

JÁ FOI REALIZADA -
FEVEREIRO

INSTALAÇÃO TELA
MOSQUITEIRO PORTAS
COZINHA E REFEITÓRIO

CAE/COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO
SETOR
RESPONSÁVEL

PRIMEIRO TRIMESTRE

    

 

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

O CEI Professor Anísio Spínola Teixeira conta com um quadro de Recursos Humanos que tem o objetivo suprir todas as necessidades do CEI, na área pedagógica, limpeza, alimentação,

segurança, zeladoria do prédio, manutenções, tudo visando o bem estar das crianças, equipe escolar e comunidade. Segue abaixo o quadro de recursos humanos da Unidade: 

QDE CARGO
  
1 Auxiliar Administrativo
2 Assistente Administrativo
2 Auxiliares de Cozinha
2 Cozinheiras
1 Diretora
1 Vice-Diretora
1 Orientadora Pedagógica
17 Professor Educação Infantil - 22 hs
1 Professor Educação Infantil - 44 hs
1 Professor Ed. Infantil Espec.-22 hs
46 Monitor - 32 HORAS
4 Monitoras volantes - 44 HORAS
4 Serventes
2 Zeladores

Detalhamento do valor orçado contendo o custo do quadro de recursos humanos

Conforme o Edital de Chamamento Público n.º 02/2020, destaca-se nesse item o detalhamento dos valores para a execução da parceria entre a OSC e a Secretaria Municipal de Educação. Faz-se

necessário dizer que a Organização Social Civil – OSC tem o compromisso de elaborar um plano que seja coerente e consciente visando a melhoria da eficiência e qualidade do serviço quanto aos gastos

necessários no decorrer da vigência, sejam aos aspectos econômico, operacional e administrativo. Segue abaixo uma síntese demonstrando a otimização dos recursos públicos a ser repassado, para

implementação do Plano de Trabalho, contendo todas as condições possíveis do trabalho executado pela OSC, durante a vigência da parceria, são estes:

RECURSOS HUMANOS
Pensando num trabalho que visa excelência, é importante dizer que a valorização financeira do profissional que estará inserido na Unidade Escolar, é um dos pilares da OSC, para que essa

qualidade seja percorrida será destinado valores justos e coerentes para cada fim. Todos os colaboradores serão contratados em regime de CLT.

O objetivo do valor será manter 100% do quadro de recursos humanos, respeitando o índice Adulto x Crianças. A entidade contratará monitoras volantes/apoio com a carga horária 44h/semanais e

professora volante/apoio com a carga horária de 44h/semanais para suprir a demanda, primando a qualidade do atendimento às crianças. Os valores serão destinados aos seguintes itens:

         

- Pagamento de holerite;
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-Pagamento de 1/3 constitucional de férias;

-Pagamento das verbas rescisórias durante a vigência e em caso de demissão em massa no final da parceria;

 

       -Pagamento de benefícios que incluem: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de Vida, Vale Alimentação/Cesta básica e outros, seguindo o acordo coletivo de cada categoria;

   -Pagamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Contemplando os exames médicos admissional, demissional e periódico) e do programa de Prevenção de Riscos Ambientais

(PPRA) já considerando todos os relatórios e obrigações relacionados aos programas;

    -Pagamento de despesas com encargos trabalhistas e previdenciários, sendo contemplados o INSS, FGTS e PIS e outros calculados sobre a folha de pagamento.

 

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

Considerando os dispositivos conforme o Edital de Chamamento Público 02/2020 – Processo administrativo PMC 2020.00026123-41 e o
Termo de Referência publicado em 31 de agosto de 2020 no Diário Oficial de Campinas, apresentaremos o plano financeiro para a
celebração do Termo  de Colaboração que tem por objeto a execução de atividade de atendimento educacional as crianças. A organização
das turmas/agrupamentos para 2020 deverá ser de acordo com a Resolução SME n°08/2019 publicada no Diário Oficial do Município em
14/08/2019, observando- se, em especial o seguinte:

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

Parágrafo único. O Agrupamento III constitui-se de crianças que estão na faixa etária de matrícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas
entre 01/04/2015 a 31/03/2017 e de crianças de matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2017 a 31/10/2017.

Matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de
Campinas, na Unidade Educacional Centro de Educação Infantil - CEI - BEM QUERER - JARDIM FERNANDA - PROFESSOR ANÍSIO SPÍNOLA
TEIXEIRA.

Os números aqui apresentados foram calculados seguindo o prazo da parceria indicado no item:

4.1   do edital de Chamamento, iniciando em 01/02/2021 e se estenderá até 31/01/2023, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por até o limite de 60
(sessenta) meses.

 
O Valor total calculado para a parceria é de R$ 8.467.200,00, sendo divididos na seguinte forma:

●        83,69% reservado para pagamento de despesas com recursos humanos (01);
●        10,23% reservado para pagamento de despesas com recursos humanos encargos (02);
●        03,90% reservado para pagamento de despesas com consumo (03);
●        00,54% reservado para pagamento de despesas com serviços e outros (04);
●        00,12% reservado para pagamento de despesas com bens duráveis (05);

                         ●        01,52% reservado para pagamento de despesas com manutenção (06). 
 

 DESPESAS COM CONSUMO

A Organização Social Civil entende que para se ter um trabalho efetivo e eficiente com as crianças, respeitando como um sujeito de
direitos e visando seu desenvolvimento integral, faz- se necessário ter um valor que consiga suprir a necessidade real de todo trabalho
desenvolvido no CEI, cumprindo assim, seu Projeto Político Pedagógico. O valor total reservado para pagamento de Despesas com
Consumo (3) será de R$ 330.000,00. Sendo divididos em:

(3.1) R$ 10.000,00: Entende-se que por meio do lúdico, bebês e crianças pequenas se relacionam com o mundo. A imaginação através do
faz de conta se dá inúmeras experiências e aprendizagens. Será pensando nisso que a OSC destinará esse valor para aquisição de livros
pedagógicos para compor a Biblioteca da unidade, as crianças terão acesso a diversos títulos, inclusive aqueles que farão parte dos projetos
na Unidade, pois entendemos que a contação de história, o estímulo a criatividade e imaginação são fundamentais ao desenvolvimento pleno
das crianças, também haverá um espaço de livros para pesquisa e apoio na sala da Orientadora Pedagógica, pensando em melhorar a
capacitação dos profissionais da educação, contribuindo assim, com uma formação continuada que venha de encontro aos objetivos
propostos no Plano de formações de professores e monitores e Projetos realizados na Unidade Educacional;
 
  (3.2) R$ 80.000,00: É na primeira infância que expressões são criadas e recriadas no mundo de relações. Portanto, é importante oferecer
às crianças condições de escolhas em sua vivência coletiva, de maneira a surpreenderem-se com as descobertas em situações cotidianas.
Baseado nisso, a OSC fará aquisição de brinquedos pedagógicos que serão ferramentas na construção de diferentes estímulos: raciocínio
lógico, coordenação motora, conhecimento e integração com a diversidade, estímulo da criatividade, auxílio em atividades teatrais e na
contação de histórias e outros que estiverem em consonância com o Projeto Pedagógico da U.E. Os diversos brinquedos serão adquiridos
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visando a segurança, conforme a necessidade, possíveis limitações e o interesse das crianças.

(3.3) R$ 70.000,00: Para realização das ações apresentadas no Plano de trabalho é fundamental ter um valor destinado a aquisição de
materiais pedagógicos, estes serão utilizados para execução das atividades/projetos/festas/eventos, descritas no Quadro de metas e levando
em conta a necessidade indicada pela equipe pedagógica e crianças;

(3.4) R$ 6.000,00: O brincar faz parte da atividade mais importante da criança, sabendo disso, pensar em diversas formas de brincar será papel
do educador/mediador que trará possibilidades de brincadeiras e recursos para que a aprendizagem seja efetiva, por isso, a OSC destinou o
seguinte valor para aquisição de materiais esportivos utilizados na execução das atividades da unidade contemplando também os equipamentos
específicos para o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial e outras atividades de acordo com indicativo dos profissionais da
educação;

(3.5) R$ 4.000,00: A tecnologia faz parte da vida cotidiana das crianças, ela se fará presente nas atividades propostas na Unidade, para esse fim
será destinado o valor para aquisição de material de informática utilizados para a execução de projetos com as crianças e para suprir as
necessidades da Unidade;

(3.6) R$ 70.000,00: A higiene e bem estar fará parte integral da rotina no CEI, para o trabalho com bebês e crianças pequenas é fundamental
um ambiente harmonioso, limpo e arejado, mantendo a integridade de todos que estão inseridos na Unidade: colaboradores, famílias e demais
usuários, e atendendo as exigências das entidades sanitárias. De acordo com essa meta, esse valor será para aquisição de material de higiene e
limpeza utilizados na manutenção diária da unidade, seguindo o objetivo Álcool gel 70% sempre fez parte da higiene da Unidade, mas haverá a
preocupação efetiva na contínua manutenção desses produtos pensando nos protocolos de segurança para evitar a transmissão da COVID-19;

(3.7) R$ 80.000,00: A Unidade precisa ter condições para atender as crianças num todo, para isso, será reservado esse valor para aquisição de
material de cama, mesa, banho, babadores e cortinas, utilizados para a execução das atividades conforme o projeto de trabalho proposto e as
necessidades da criança e equipe;
 (3.8) R$ 10.000,00: Estarão calculados os gastos com manutenções de eletroeletrônico, itens de equipamentos de Proteção Individual (EPI)
indispensáveis na proteção dos funcionários da cozinha e limpeza. Inclusive máscaras serão fornecidas a equipe de modo a cumprir os protocolos
de segurança no combate a COVID-19.

Serão adquiridos utensílios de cozinha que não fizerem parte da entrega pela CONUTRI e de acordo com as necessidades da equipe da
unidade e os apontamentos e sugestões da Coordenadoria de Nutrição (CONUTRI) e nutricionista da CEASA.

 

DESPESAS COM SERVIÇOS

O objetivo da OSC nessa parceria é atender a equipe escolar em todos os segmentos necessário para que haja totalidade e eficácia do
trabalho que tem como foco: a criança.

O valor total reservado para pagamento de despesas com Serviços (4) será de R$ 46.000,00. Sendo decomposto nos seguintes valores:
 
 (4.1) R$ 32.000,00 contemplando serviços terceirizados, como serviços contábeis, auditoria independente, telefonia, internet, informática e
atividades conexas.

(4.2) R$ 4.000,00 reservado para pagamento de despesas com atividades educativas de conhecimento ao meio ambiente, cultura, arte, na
área externa da Unidade, como: Estudo do Meio - teatro, cinema, visitação a espaços públicos entre outros, essas atividades farão parte da
realização de projetos elaborados de acordo com o interesse das crianças e indicados pela equipe pedagógica em consonância com o Projeto
Pedagógico;

(4.3) R$ 10.000,00 para pagamento de encargos referente aos serviços terceirizados realizados no projeto.

 
DESPESAS BEM DURÁVEIS

O valor total reservado para pagamento de despesas com Bens Duráveis (5) é de R$ 10.000,00, imprescindíveis e essenciais para
execução do projeto. A aquisição será precedida de autorização da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de
Convênios, da Secretaria Municipal de Educação, que confirmará sua essencialidade.

 
Considerando as condições da unidade foi reservado o valor de R$ 129.000,00 para manutenção preventiva do prédio e dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio da

unidade (6). A realização de quaisquer outras manutenções necessárias, quando urgentes imprescindíveis, serão precedidas de autorização da Coordenadoria de Arquitetura Escolar (CAE) e da

Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, da Secretaria Municipal de Educação.
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4.10 - Plano de ações intersetoriais

   Ações intersetoriais em que a escola pode ser envolvida:

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

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

As ações intersetoriais e a interlocução com a Rede de Proteção dos Direitos da Criança serão promovidas junto aos órgãos específicos,
tais como: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas, Associação para o desenvolvimento dos autistas em campinas,
Conselho Tutelar, Centro de Saúde Dom Bruno Gamberini, Centro de Referência e Assistencial Campo Belo, Escola Estadual Prof. Dr. Paul
Eugene Charboneau, Guarda Municipal de Campinas, Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS)/Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) Campinas e Sociedade de Abastecimento de Água S/A. (SANASA).

 GUARDA MUNICIPAL
Através do CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do

entorno da escola, será desenvolvido o Projeto de Integração – PROIN, o qual tem como objetivo, aproximar e integrar a Guarda
Municipal e comunidade para prevenir a violência e promover a cidadania e a cultura de paz. Os Guardas Municipais que participam
como instrutores do Projeto Integração (PROIN), são aqueles que possuem perfil e recebem treinamento diferenciado para esse trabalho
especial.

Neste sentido, contaremos com o apoio e demonstração de diversas ações educativas, junto às crianças e aos familiares da Equipe
do PROIN em nossa escola, através da realização de palestras para os professores e familiares. Há também, a interação do teatro de
fantoches para as crianças, além de oficinas de pipa (sem cerol), o diálogo com as crianças e seus familiares sobre prevenção de
acidentes, bem como apresentações de cães adestrados, juntos às crianças e a comunidade.

 

 CENTRO DE SAÚDE “DOM BRUNO GAMBERINI”

O Centro de Saúde Dom Bruno Gamberini, localizado Rua Vitor Baranauskas Filho, Nº 125, Jardim Fernanda, Campinas – São Paulo -
SP

O Centro de Saúde Dom Bruno Gamberini é destinado ao atendimento e desenvolvimento de ações de prevenção, recuperação da
saúde e promoção da saúde dos familiares ao entorno da escola e sua área de abrangência dar-se-á pelos bairros: Jardim Fernanda I e II,
Cidade Universitária, São Jorge, Colúmbia, Puccamp, Dom Gilberto, Campo Belo II, Vila Diva, Santa Maria I e II, Itaguaçu I e II, Nova
Itaguaçu.

Através da Equipe de Profissionais do Centro de Saúde será realizada uma parceria, com os profissionais, tais como: enfermeiros,
médicos, dentista e técnicos dentários, a fim de promoverem para os familiares das crianças palestras, discussões e exposições de
temas relevantes da saúde, tais como: Doenças da criança na primeira infância, doenças ativas, como as transmissíveis pelo mosquito
Aedes aegypti: dengue, febre Chikungunya e Vírus Zyca, higiene com as crianças pequenas, doenças infecto contagiosas e Palestra
sobre higiene bucal. Já com as crianças, serão realizados: Teatro de fantoches, vídeos, exames bucais, palestras sobre higiene bucal,
maneira correta de escovação e entrega de escovas e creme dentais.
 
 CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS CAMPO BELO

O CRAS Campo Belo atende aos bairros Jardim Fernanda I e II, Jardim Campituba I e II, Jardim Marisa I e II, Cidade Singer, Jardim
Itaguaçu e São Domingos.

O CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, trabalhará em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na
Rua Ademir Cubero Ruano, s/nº Jardim Campo Belo I, Fones: (19) 3265-4194 e (19) 3265.8203.

Numa parceria com este setor, trataremos de assuntos referentes a discussão, articulação e mobilização dos diálogos de maneira a
integrar as ações que promovam o atendimento das famílias e crianças da escola.

 CONSELHO TUTELAR

O Conselho tutelar é um órgão público, que trabalha no setor municipal responsável por cuidar do cumprimento dos direitos da
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criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Através dessa parceria, a unidade escolar convidará os Conselheiros, para
realizarem palestras sobre assuntos pertinentes do Estatuto da Criança e do Adolescente, participar de reuniões e conhecer o projeto
político pedagógico da escola.

Caso haja necessidade, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, como uma rede de proteção social, acionará o Conselho Tutelar, caso
aconteça casos de negligências e maus tratos por parte das famílias e faltas frequentes e injustificadas. Parceria prevista na Lei do artigo
56, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Caso a nossa demanda de crianças, tenha público-alvo da Educação Especial, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, proporá a parceria com
algumas instituições, que seguem:

 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais presta atendimento e acompanhamento individualizado de crianças com Síndrome
já diagnosticadas ou ainda em triagem para a descoberta. Nesse segmento, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, articulará uma parceria e
intercâmbio, a fim de proporcionar maiores estímulos e melhor desenvolvimento às crianças na unidade matriculada e às famílias com
orientações significativas.

O professor da sala regente, professor (a) de Educação Especial da criança público-alvo da Educação Especial, juntamente ao
Orientador(a) Pedagógico, participará de todo o atendimento da Equipe Multidisciplinar dos profissionais que atenderão a criança na
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS – ADACAMP

A ADACAMP promove atendimento e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos diagnosticados com TEA
(Transtorno do Espectro Autista), desenvolve ainda, tratamentos terapêuticos fundamentado em conhecimentos científicos avançados,
além de apoio psicológico aos os pais e/ou responsáveis, a fim de criar vínculos familiares e garantir suas falas em relação às suas
expectativas, bem como na superação de desafios e resolução de conflitos. Além de ajudá-los a entenderem sobre a questão da
importância das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, desenvolverem sua autonomia, pois muitas vezes as famílias, por receio,
ultrapassam os cuidados com os autistas e estes se tornam totalmente dependentes. A associação ADACAMP possibilita a realização de
diversas ações para que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista desenvolva sua independência, autonomia, autovalorização
e sentimento de pertencimento aos grupos aos quais convive.

No intuito de parceria com a escola, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira articulará um trabalho com a Associação para o
Desenvolvimento dos Autistas em Campinas, de forma a envolver e capacitar nossa equipe educativa, com o objetivo de nos auxiliar, na
questão de entendermos melhor as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, além de, possibilitar-nos através desta
parceria a continuidade ao trabalho realizado pelos profissionais da Instituição, na estimulação da autonomia das crianças, que
porventura venhamos a ter em nossa escola. Tais momentos de formação vem com o propósito de ampliarmos e enriquecermos nossa
prática pedagógica através dos conhecimentos.

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

O CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, através de contatos com o Sr. José Luís dos Santos, que coordena os eventos Teatrais da SANASA,
trará para a escola o Programa: “Minha escola na SANASA”, sob o Tema: “Educação Ambiental”, e outros temas a serem realizados no
ano vigente.

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

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

 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CDRS/INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC)

Em parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, através de contatos
com os Engenheiros Agrônomos, trará profissionais da área de agronomia para realizar capacitações à nossa Equipe Educativa, bem
como o plantio, cultivo, manejo, desenvolvimento e observações de hortas e árvores nativas e exóticas.

 EDUCAÇÃO  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  -  ESCOLA  ESTADUAL PROF. DR.    PAUL EUGENE CHARBONNEAU

Como citamos no Item acima: Concepção de Infância e Educação Infantil, a equipe gestora do CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira,
proporcionará o trabalho em parceria entre a Escola Estadual Prof. Dr. Paul Eugene Charbonneau, através de um Projeto de Integração,
que vise a aproximação das crianças em compartilhar, vivenciar e conhecer a escola independente das crianças frequentarem ou não
no ano subsequente. Ressaltamos que a Escola Estadual de ensino fundamental Prof. Dr. Paul Eugene Charbonneau é a que possui a
localização mais próxima ao CEI Prof. Anísio Teixeira Spínola.
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4.11 - Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores de cada Agrupamento

Série: Agrupamento I

 

PLANO ANUAL COLETIVO DO AGRUPAMENTO I

Tema Gerador: Transformando o Mundo

(Escuta Ativa)

A criança é feita de cem.

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, de jogar e falar.

Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar.

Cem alegrias para cantar e compreender.

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para investigar.

Cem mundos para sonhar.

A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem),

Mas roubaram-lhe noventa e nove.

A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo.

Malaguzzi (2021)

Agrupamento I – A e B.

Professoras: Euzete da S. Pereira Moreira e Gislaide M. A. Soares.

Professora de apoio: Aline Cristina P. de Oliveira

 

INTRODUÇÃO

            Ao nascerem, as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, estabelecem múltiplas relações e as reinventam em sua confluência das experiências que realizam
cotidianamente. Produzem sentidos, significados e reconfiguram o mundo na multiplicidade de relações. Para tanto, exige-se uma postura investigativa do profissional que considera
as crianças protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma concepção pré determinista que prevê o que as
crianças realizarão.

            A educação infantil é uma etapa de fundamental importância para o desenvolvimento integral do indivíduo. Por isso todo o trabalho pedagógico será desenvolvido pensando
no desenvolvimento da criança, pois as mesmas são sujeitos históricos e de direitos que, nas relações e práticas cotidianas vivência, constroem sua identidade pessoal e coletiva
onde brincam, imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura. Na
educação infantil é fundamental a integração dos tempos de cuidar, educar e brincar, já que são indissociáveis.

           

O PORQUE DA ESCUTA

            Escutar é estar atento ao que é expresso através de ações, emoções, gestos e palavras, que permitem que a criança e o adulto tenham maior aproximação e adquiram
conhecimento mútuo sobre si mesmo e o meio que os cercam.

OBJETIVO GERAL

            O trabalho nos agrupamentos I tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança, visando o cuidar e educar, sempre com o trabalho pedagógico voltado para o
brincar, priorizando um ambiente seguro e agradável, que respeite os direitos da criança, sua individualidade e sua cultura e sendo norteado pelos campos de experiência da BNCC.

OBJETIVO ESPECÍFICO

         Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participam;

         Reconhecer as sensações e manifestações de seu corpo em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso;

         Aquisição de novas habilidades motoras de acordo com o seu desenvolvimento: virar-se de barriga para baixo, rolar, sentar, apoiar, fazer movimentos na tentativa de levantar (ainda
que com apoio), caminhar quando seguramos as suas mãos e posteriormente sozinhos, deslocar-se, pegar, segurar e atirar brinquedos e bolas;

         Comunicar-se gestualmente batendo palmas, através de acenos e balbucios;
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         Estimular a participação da família no cotidiano da unidade escolar, fortalecendo a relação escola-comunidade.

 

PROJETO EU E OS OUTROS

            A identidade é um conceito do qual faz parte das nossas vidas, a ideia de distinção, de uma marca, de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguindo de todas as
características físicas, modo de agir e de pensar e da história pessoal. A construção da identidade na educação infantil se manifesta através das interações com o outro.

            Na faixa etária na qual nossas crianças se encontram, o conhecer o outro, imitar, tocar e sentir estão bastante aflorados. A maneira de sentir e estar com o outro nem sempre
é representada por carinho, muitas vezes, as crianças demonstram interesse pelo outro através de reações não agradáveis como a mordida e para isso, trabalharemos a importância
do respeito e convivência com o outro, recriando maneiras com que as crianças se reconheçam e se adaptem ao novo normal na unidade escolar. Pensando nisso, serão trabalhados
com as crianças, atividades relacionadas à saúde e higiene pessoal, criando o costume de lavar as mãos com frequência e uso do álcool em gel, propagando a conscientização com a
família e comunidade, priorizando a saúde das crianças e a qualidade de ensino com segurança. 

PROJETO HORA DE EXPERIMENTAR

            O projeto foi pensado para ampliar o paladar infantil, apresentando diversos alimentos por variados recursos e ambientes como em rodas de conversa em sala, ambientes
internos e externos, utilizando imagens, recursos audiovisuais (vídeos/filmes), contação de história, musicalização, atividades recreativas, até mesmo degustação de alimentos nas
aulas presenciais sempre seguindo as normas de higiene e distanciamento. Contando com a participação da família, esse momento pode ser proporcionado e compartilhado em casa.
A família terá a oportunidade de participar também de enquetes/entrevistas, onde os mesmos iram interagir com a escola por meio de fotos/vídeos das crianças, dando assim uma
devolutiva das atividades propostas.

 

PROJETO A NATUREZA E SEUS ENCANTOS

            O projeto Meio ambiente será desenvolvido no AGI, a fim de oportunizar às crianças um maior conhecimento de si mesmas, do outro e do meio que as cercam. Explorar o
ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando, explorando e fazendo descobertas; compartilhar com outras crianças situações de cuidados com plantas e animais
nos espaços da escola e fora dela. Apreciar a natureza que nos rodeia, considerando os espaços e parques propícios existentes na unidade escolar, e assim, promover o
desenvolvimento motor, com a variedade dos materiais, utilizar as atividades para apresentar as características dos vários tipos de linguagens, como a cor, forma, música, dança e a
oralidade, aproveitar a relação das crianças com a natureza para provocar a percepção do desenvolvimento dos seres vivos; sensibilizar sobre a importância da preservação do meio
ambiente, reciclagem, bom uso da água, cuidados com a dengue tendo como apoio músicas, história e brincadeiras.

            Diante da realidade em que vivemos nesse período de pandemia, esse trabalho pode ser desenvolvido com atividades escola-família (no ambiente escolar e/ou familiar). Com
o retorno presencial no ambiente escolar, paralelo a esses projetos, serão desenvolvidos projetos de interesse da criança, os mesmos serão constituídos e construídos a partir do
interesse observados na escuta das crianças sobre determinado tema e/ou assunto. Para isso cabe ao educador ter um olhar atento ás novas descobertas e curiosidades das
crianças, um olhar perceptivo para compreender as necessidades e indagações de cada criança e assim facilitar a construção de conhecimentos, considerando a sua bagagem de
conhecimento e vivências.

            Além das propostas desenvolvidas e dos projetos apresentados, mediante a um possível retorno presencial, também serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo, atividades
lúdicas como, circuito no pátio, atividades sensoriais e outras atividades recreativas.

AVALIAÇÃO

            A avaliação na educação infantil deve ser sempre constante e frequente. Os educadores e os agentes educacionais têm que estar atento aos detalhes de cada dia e realizar
anotações diárias. Essa avaliação será feita no decorrer do desenvolvimento das atividades, sendo algumas vezes também registradas com fotos, a partir das propostas pedagógicas
e dos trabalhos manuais realizados pelas crianças.
 

          Vale a pena ressaltar que estamos vivendo uma situação distinta. A Pandemia do COVID-19 atingiu a todos nós como uma espécie de tsunami. Essa gigantesca onda, ironicamente provocada por um

vírus microscópico, tem varrido não apenas vidas, mas também instituições, projetos e planos, exigindo mudanças e adaptações de enorme amplitude. Tudo está sendo novo, inclusive a educação está tendo

que se adaptar à todas essas mudanças. Neste momento temos como principal atividade norteadora do desenvolvimento do nosso trabalho, a escuta.

          O trabalho na unidade tem ocorrido de forma híbrida,  práticas remotas e presenciais, possibilitando a aprendizagem em qualquer ambiente, não somente em sala de aula, permitindo que as crianças e

famílias  utilizem recursos digitais como: WhatsApp e  Google Meet como ferramenta para o aprendizado. Para que a organização do atendimento presencial ocorra,  toda semana a professora da sala envia

uma escala às famílias com a listagem de quais crianças podem comparecer ao atendimento presencial, as demais acompanham o andamento das ações mitigatórias por meio das plataformas digitais. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 

 ARAÚJO, Raisa Bela Gomes de. A Pedagogia da escuta na Educação Infantil . 2018. Disponível em: http://www.petpedagogia.ufba.br/pedagogia-da-escuta-na-educacao-infantil.
Acesso em: 19 fev. 2021.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.  Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil. Um processo contínuo de reflexão e ação.   Campinas, 2013. Disponível
em http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf acessado em 20 fev 2021.

Disponível em: https://www.escolaateliecarambola.com.br/single-post/2016/03/03/a-crian%C3%A7a-%C3%A9-feita-de-
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cem#:~:text=A%20crian%C3%A7a%20tem%20cem%20m%C3%A3os,pensamentos%2C%20cem%20modos%20de%20pensar%2C&text=A%20crian%C3%A7a%20tem%20cem%20linguagens,lhe%20a%20cabe%C3%A7a%20do%20corpo..
em: 18 fev. 2021. 

MALAGUZZI, Loris. A Criança é Feita de Cem .

Série: Agrupamento II

PLANO COLETIVO ANUAL AGRUPAMENTO II

“Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade”

 

PROFESSORAS:

Alice Silva                     Agrupamento II A

Débora C. Ramos         Agrupamento II B

Erika C. L. A. Silva       Agrupamento II C

Lígia Eloi                       Agrupamento II D

Nathália Feler               Agrupamento II E

 

“A prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança”. (Maria Montessori)

 

                    De acordo com o decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020 dispõem sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o
sistema municipal de ensino de Campinas e conforme a resolução SME nº 006, de 1 de Setembro de 2020 que dispõe as diretrizes e os procedimentos para a organização do trabalho
nos Centros de Educação Infantil, CEIs, e nas Escolas de Educação Infantil o plano coletivo como orienta o Art. 4º desta Resolução.

           A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, é reconhecida como importante aliada no acesso do desenvolvimento e aprendizagem da criança
pequena, o CEI como instituição educativa, tem um espaço e proposta pedagógica que proporciona as crianças viverem de diferentes modos e linguagens na sua infância.

Dentro desta questão educativa e pedagógica atenderemos ao tema central de 2021: “Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade”, e trabalharemos com os
agrupamentos II os cinco campos de experiência: “O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação e espaço,
tempo, quantidades, relações e transformações.

As atividades a serem desenvolvidas e os objetivos a serem alcançados serão semelhantes, respeitando as singularidades.

De acordo com a Base Comum Curricular a Educação Infantil é o inicio fundamental do processo educacional e para que ocorra a aprendizagem e o desenvolvimento é
necessária à experimentação e interação entre crianças-escola-família.

Para o desenvolvimento dessas atividades é fundamental que se respeite os direitos das crianças: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, levando em
conta que a criança traz consigo sua bagagem e suas próprias vivências de acordo com suas realidades, ou seja, suas singularidades. Para exploração dos campos de experiências
“Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “o eu, o outro e nós” iremos trabalhar com música estimulando as crianças a dançar, se movimentar, fazer diferentes gestos e imitar de
acordo com os direcionamentos que serão dados, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente, apresentação de diferentes instrumentos musicais e os
diferentes sons que os mesmos reproduzem, varal de instrumentos não estruturados (tampas de panelas, garrafas pets, panelas, colheres dentre outros), utilização de materiais para
acompanhar brincadeiras cantadas, músicas, contações de histórias com diferentes recursos, faz de conta, confecção de instrumentos musicais não estruturados e apresentações
musicais. 

Para o campo de experiência “corpo, gestos e movimentos” as crianças serão incentivadas a experimentar as possibilidades corporais através de danças, movimentos, gestos,
pulos, a subir e descer, a concluir circuitos, explorar brincadeiras com diferentes graus de dificuldade (amarelinha, pula corda, boliche, dentre outras), com adaptações dentro da
nossa nova realidade; serão estimuladas a alimentarem sozinhas e identificarem as diferentes partes de seu corpo e dos demais, notar as diferenças presentes nos mesmos, sempre
ressaltando que o que nós temos em comum são as nossas diferenças e serão incentivados na autonomia com incentivo aos cuidados pessoais, na escovação dos dentes e nos
cuidados de higiene pessoal no geral para prevenir a contaminação pelo Covid 19.

Iremos trabalhar com o campo de experiência “Traços, sons, cores e formas”, através de diversas técnicas de pinturas (lápis de cor, giz de cera, canetinhas, giz de lousa, tinta
guache, tintas naturais, dentre outras) utilizando diversos materiais e texturas como esponjas, pincéis, brochas, cotonetes e ou outro recurso que a família tenha em casa, além de
carimbos com alimentos e exploração do sensório motor de maneira integrada: tato, paladar, olfato, visão e audição, através de diferentes itens que desenvolvam e despertem esses
sentidos. Estimularemos o movimento de pinça através do uso prendedores, pinças, tesoura e o incentivo ao corte de diferentes figuras em diferentes tamanhos e formatos e
colagens.

Através do campo de experiência “espaço, tempo, quantidades, relações e transformações”, iremos incentivar a exploração dos diferentes espaços e da brincadeira ao ar livre
que irão estimular a percepção da noção espacial e da lateralidade no quintal de casa ou na escola, além de falar sobre a natureza e os cuidados com a mesma. Para isso teremos a
apresentação visual através de imagens, desenhos, fotos e o contato com recursos naturais, explorando a natureza; folhas, terra, areia, água, observando as aves, insetos e bichinhos
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de jardim e as contações de histórias com diversos recursos pedagógicos, além do incentivo a plantação de uma horta e das plantações de ervas (chás e temperos), plantação de
feijão, milho e outras sementes que sejam de fácil acesso na escola e ambiente familiar. Teremos também o incentivo ao cuidado e a preservação da água e as orientações de como
tomar os cuidados e prevenir a dengue e outras doenças.

 

ACOLHIMENTO

O acolhimento do ano de 2021 ocorrerá de forma a atender a todas as necessidades das crianças e suas famílias. Inicialmente esse acolhimento se dará de maneira remota,
onde através das conversas e trocas com as crianças e famílias, buscaremos entender um pouco das particularidades de cada uma delas, para que possamos entender em qual
contexto histórico, social e cultural em que elas estão inseridas para que a troca, a confiança e o respeito possam ser adquiridos, alcançando um melhor resultado com relação aos
objetivos esperados. Teremos a apresentação através de vídeos enviados às famílias por grupos de whatsApp e Facebook, assim oportunizaremos a escuta das famílias e das
crianças para entendermos suas inseguranças e ansiedades, teremos rodas de conversas, acolhimento com músicas, contações de histórias, buscando com que crianças e famílias
sintam-se acolhidas, seguras, facilitando esse período de retorno às aulas.

Ao longo do ano serão propostos projetos que facilitem a participação de todas as crianças de forma presencial ou remota, ampliando dessa forma o desenvolvimento cognitivo,
afetivo, físico, social e ampliando a visão de mundo das mesmas.

Trabalharemos com projetos em comum entre os agrupamentos, sendo eles:

 

DO MEU CORPO EU CUIDO SIM! O INIMIGO INVISÍVEL 

(HIGIENE E SAÚDE/ COVID-19)

 

Duração: Durante todo ano letivo

Justificativa: Diante do cenário vivenciado com a pandemia Covid-19, estimularemos o desenvolvido do papel de agentes de conscientização sobre hábitos de higiene e saúde,
oportunizando às crianças uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida e educando para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e
atitudes que acontecerá no cotidiano escolar e na vida pessoal. Para que tudo isso aconteça realizaremos orientações de retorno as aulas para os discentes e famílias, essa
orientação será oportunizada presencialmente e remotamente. Faremos com que a construção desses novos hábitos aconteça de forma gradativa e positiva, criando novas formas e
práticas da criação e recriação como a escuta ativa, refletindo sobre a necessidade das medidas preventivas para o bem estar social, criando atitudes organizadas para o cuidado do
bem comum.

 

 

CUIDAR DO MEIO AMBIENTE TAMBÉM É COISA DE CRIANÇA

(SUSTENTABILIDADE / ÁGUA E DENGUE)

 

Duração: Durante todo ano letivo

          Justificativa: O projeto visa proporcionar uma grande diversidade de experiências que tem como foco ampliar os conhecimentos sobre as questões relativas à falta de água
potável, responsabilidade com o meio ambiente e os benefícios para a saúde na ingestão de água.    

             Considerando a dengue como um problema de saúde pública onde observamos a fácil proliferação da epidemia Dengue, Zica vírus e Chikungunya em nossa cidade, surge
a necessidade de elaborar um projeto voltado aos âmbitos da conscientização do uso racional de água, prevenção e combate ao mosquito e sustentabilidade realizado em parceria
com a comunidade escolar, famílias e crianças. As experiências serão oportunizadas através da interação, incentivando à conscientização na prática, se apropriando das
dependências da unidade (ou remotamente), adotando medidas de controle e minimizando o agravamento da situação, tendo como apoio materiais estruturados e não estruturados
para a confecção de brinquedos estimulando também a reciclagem e preservação do meio ambiente.

 

 NO PAÍS DAS VITAMINAS

(ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL)

 

Duração: Durante todo ano letivo

Justificativa: Sabemos da grande importância da alimentação saudável, que por sua vez tem início na primeira infância, nessa fase a criança tem uma melhor aceitação por
diversos tipos de alimentos, pois seu paladar está suscetível á aceitação. O projeto tem o intuito de promover o incentivo e o estímulo de uma alimentação saudável, a fim de
priorizar a reeducação alimentar, com alimentos naturais e diversificados. A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e tem papel fundamental na formação de
valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação saudável com espaço favorecido no cultivo frutas e hortaliças.   
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Os projetos citados serão desenvolvidos presencialmente, porém, estarão adaptados ao Ensino Híbrido, visto que nos encontramos num processo de retorno ao atendimento
presencial.
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Série: Agrupamento III

PLANO COLETIVO AGRUPAMENTO III MANHÃ - 2021

 

 

Jaquelini Silva de Lima AGIII - A

Karollinne da Silva Cunha AGIII - B

Marcely Gomes Janucci Andrade AGIII - C

Valdirene Bernardino dos Santos AGIII - D

 

 

A ACOLHIDA NOS TEMPOS DE HOJE

Para o ano de 2021, o CEI BEM QUERER PROF. ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA junto com os agrupamentos III planeja desenvolver projetos atrelados aos Campos de Experiências, que representam os eixos

estruturais que devem garantir os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil, usando como referência para embasamento a BNCC e Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a

Educação Infantil.

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas

unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas de acordo com as novas realidades que

permeiam até o momento.

Desta forma as professoras dos agrupamentos III do período da manhã planejam o projeto de retomada das atividades, na qual a principal metodologia será a escuta e a troca com as crianças que

consiste em observar, entender e agir sobre as situações que elas trarão após esse período complexo de pandemia.

Isso se dará através das atividades lúdicas e pedagógicas de forma livre e dirigida, explorando os ambientes internos e externos, cuidando e observando a horta, tendo contato com o jardim e demais

espaços da unidade escolar, tendo momentos de leitura diária em sala e em outros cantos externos da instituição como o parque, o pátio e os quiosques, a descoberta e o aprendizado de andar com as

bicicletas que estão disponíveis, fazer o uso das fantasias para que as crianças despertem o interesse e criem novas oportunidades e habilidades ao brincar de faz de conta, assim como também o despertar

para as questões cotidianas, tais como a conscientização das crianças e famílias sobre a importância da água e o cuidado com o quintal, sendo ele de casa ou da unidade escolar, como também sobre o Covid-

19 e a importância de lavar as mãos constantemente, a utilização do álcool em gel, da máscara e não se esquecendo do distanciamento social.

Baseado neste tema central desenvolveremos quatro projetos de suma importância durante todo o ano de 2021, sendo eles: Covid-19, Alimentação Saudável, Água e Dengue e Resgate de brinquedos e

brincadeiras antigas, os quais serão norteados pelos direitos de aprendizagem respeitando as decisões municipais perante as situações que viermos a enfrentar para manter a qualidade da educação para as
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nossas crianças.

Por conta do atendimento presencial e remoto, haverá a continuidade de vídeos com atividades e disponibilizados às famílias de forma online para que as crianças e seus familiares participem juntos,

criando assim, um vínculo entre a escola, a criança e a família.

Nesse momento devido a pandemia não será possível o contato físico, mas será de grande valor escutar e entender as crianças e para isso, será primordial rodas de conversas, realização de debates

para conhecer essas crianças e suas realidades. Escutar o que elas já viveram e ainda vivenciam, como elas estão se sentindo, com quem elas ficaram nesse período, se alguém da família ficou doente, com

isso oferecer apoio por meio de afeto nas palavras, olhares e expressões das professoras com essas crianças, solicitando que elas se expressem através de desenhos livres e depois compartilhem se for de sua

vontade.

 

UM BICHINHO INVISÍVEL

JUSTIFICATIVA

Em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), a educação de forma geral e principalmente a educação infantil juntamente com professores, alunos e familiares tiveram que se

recriar e se reinventar diante dessa nova realidade. O momento ainda é de isolamento social e as condições continuam muito difíceis para todos nós, então aqui iremos abordar a importância e os cuidados

que as crianças precisam ter com a Covid-19 dentro e fora da unidade escolar.

A pandemia do Coronavírus ocorreu de forma repentina e foi se agravando gradualmente. Grande parte dos noticiários relata e discute suas proporções mundiais diariamente e a melhor maneira de

controlar a doença e impedir que ela continue se alastrando e afetando muitas pessoas é o conhecimento sobre o assunto e a prevenção do seu contágio. Para isso, é necessário mudanças de comportamento

em relação à aglomeração, higiene e cuidado tanto pessoal, quanto coletivo. Desta forma, o projeto visa a conscientização das crianças e familiares junto à comunidade para esses aspectos que são essenciais

no controle da Covid-19, bem como adotar e manter os hábitos até que passemos por este momento. Aqui a escuta será mais do que necessária para entender como cada uma das crianças estão passando

por esse momento complicado e o trabalho com as rodas de conversas, identificação das emoções, os cuidados necessários para continuarmos vivendo isso sem grandes transtornos, será de grande valia.

 

COMER BEM PARA CRESCER SAUDÁVEL

JUSTIFICATIVA:

A Educação Infantil tem um importante papel para o desenvolvimento de atitudes que envolvam hábitos saudáveis. Ter uma alimentação balanceada é fundamental, tanto para as crianças, quanto para

a comunidade escolar de forma geral. Diante de observações no período escolar, percebe- se que muitas das crianças recusam experimentar alguns alimentos; como legumes, verduras e frutas. Por isso, é de

grande importância desenvolver um projeto oportunizando situações que promovam a curiosidade e o despertar por provar alimentos, que muitas vezes as crianças não conhecem, englobando tanto as

próprias crianças, quanto suas famílias e a unidade escolar. A intenção do projeto é anual com ações educativas presenciais ou de forma remota, realizando atividades que proponham o conhecimento dos

alimentos, suas características, seu manuseio, processo de plantio e colheita, podendo aproveitar os espaços propícios da unidade escolar, como a horta e as árvores frutíferas.

 

ÁGUA, FONTE DE VIDA

JUSTIFICATIVA

             O projeto “Água, fonte de vida” propõe apresentar as crianças uma visão mais ampla em relação as utilidades da água, trazendo discussões quanto aos seus inúmeros benefícios para a vida dos

ecossistemas, assim como os problemas enfrentados quanto a poluição, parasitas que surgem a partir da água e o desperdício que resulta nos problemas em que o mundo vem enfrentando com a falta dela.

Para que as crianças possam compreender sobre o consumo consciente da água, tendo atitudes de forma autônoma levando em consideração os valores voltados a sua proteção e conservação, o projeto visa

proporcionar conhecimento, experiências e participação ativa das crianças para que possam vir a agir de maneira que contribuam com o meio ambiente e sejam portadores de voz para seu círculo social. Para

a realização desse projeto, as rodas de conversas, a utilização de histórias, o conhecimento dos espaços físicos da escola e do ambiente familiar e a construção de ações conscientizadoras por meio das

expressões artísticas se farão necessárias, não deixando de lado a linguagem apropriada e de interesse de cada turma.

 

RESGATANDO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS ANTIGAS

JUSTIFICATIVA

O resgate dos brinquedos e das brincadeiras antigas se faz necessário no âmbito escolar, pois faz parte da cultura brasileira. Por meio das brincadeiras a criança entende o mundo a sua volta, explora a

imaginação e traz benefícios para o seu desenvolvimento. Brincar deve ultrapassar as barreiras do passado e do presente, trazendo o antigo como algo novo e interessante.

Com o cenário atual, em que há possibilidade de parte das aulas serem realizadas remotamente, a família poderá estar presente durante as brincadeiras e contribuir nos momentos de confecção dos

brinquedos, permitindo retomar memórias afetivas e reforçar vínculos entre as crianças e seus familiares.

 

AVALIAÇÃO

A avaliação se dará através das observações até o término dos projetos, considerando a fala das crianças, os hábitos adquiridos de acordo com as propostas e de forma continua e progressiva durante a

execução do projeto por meio da participação das crianças enquanto indivíduo social e coletivo, dos seus conhecimentos a respeito do assunto antes e depois do desenvolvimento das atividades e das ações

propostas pelos projetos. Estes ocorrerão de forma individual e coletiva por meio de cartazes, atividades e fotos no formato presencial ou online através de atividades realizadas com a ajuda das famílias e

com os feedbacks passados à nós professoras e a equipe gestora. 
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                                                                 Plano coletivo AGRUPAMENTO III – TARDE

AG III F – Eliete dos Santos Bezerra

AG III G – Luana de Castro Santos

AG III H – Maria Lúcia Farias de Sá Leite

AG III I – Roseli Soares da Mota

AG III J – Rosângela Damacena Ferreira Pereira

Profª Educação Especial – Elaine Cristina de Souza Golfetti

O trabalho pedagógico dos agrupamento III serão desenvolvidos de acordo com as Diretrizes Nacionais e Municipais, os Cadernos Temáticos e  BNCC, no qual todas as propostas irão garantir os direitos

de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Os ambientes serão sempre planejados e preparados em função das necessidades das crianças, permitindo que elas explorem o máximo

possível, possibilitando que aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo, construindo significados sobre si, os outros e o mundo social e natural, respeitando e valorizando a

singularidade de cada criança, diante da pandemia do Coronavírus, providenciar e assegurar os cuidados necessários para evitar o contágio do vírus, todas as atividades serão pensadas, respeitando o

distanciamento social necessário, uso de máscaras e lavagem das mãos e uso do álcool em gel com bastante frequência.

Destacamos a brincadeira como foco na organização do trabalho pedagógico, dessa forma sugerimos a utilização de diferentes brincadeiras que contribuirão para inúmeras aprendizagens e para

ampliação de significados, promovendo a socialização, fortalecendo laços de convívio harmonioso,

o dia a dia da Educação Infantil está tomado de vínculos, afetos e aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano da criança. Este cotidiano precisa, então, estar organizado para que

elas ampliem seus conhecimentos, pensar na organização do espaço e do tempo na unidade, de modo a desafiar a iniciativa da criança, considerando e respeitando a faixa etária, o número de alunos da

turma, as necessidades e interesses do grupo, as possibilidades de interação com os colegas e os espaços físicos de que dispõem, o brincar na educação infantil é, para a criança, uma forma de descobrir o

mundo, desenvolver capacidades como atenção, criatividade e imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no meio de convivência. Portanto, é necessário que o brincar, coordenado

pela professora, seja uma constante no processo educativo, para que as crianças de diferentes idades, brincando juntas, consigam se desenvolver dentro do processo ensino aprendizagem, a nossa Unidade

conta com um espaço amplo, onde atende crianças de diversas idades e propostas pedagógicas. Podemos considerar a nossa U.E com um ambiente externo privilegiado, pois temos: tanque de areia, horta,

casinha de boneca, pátio, quiosques, muitos espaços com árvores, parque de madeira com casinha e entre outros diversos parques, a nossa organização de tempo pedagógico ocorrerá de acordo com o

interesse e necessidade de cada criança, e também da atividade proposta no devido momento; no momento da roda será realizado o acolhimento, relataremos nossa rotina para as crianças, explicando a

importância dos horários de alimentação, escovação, atividades, exploração dos espaços externos, sendo horários definidos, porém os horários são flexíveis de acordo com as necessidades de cada turma; a

organização das turmas de crianças na unidade de Educação Infantil obedece ao critério de agrupamentos de crianças por faixa etária. O agrupamento III é constituído por crianças atendidas por tempo

parcial (período tarde).

Diante de todos os acontecimentos com o  Planeta,os AG.III  tarde, trabalhará com o tema central:

 

“Os guardiões do Planeta!”

Pensando em desenvolver projetos em que levem as crianças e famílias a valorizarem o meio ambiente, e acima de tudo aprender a cuidar dos nossos recursos naturais, promovendo o desenvolvimento

sustentável. A temática apresenta para a criança uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação ao cuidado com o Planeta e com nós mesmos. É na infância

que a criança começa interagir com a ideia de sociedade, aprende conceitos e começa a assimilar valores que servirão de base para a sua vida. Desenvolver a consciência ambiental desde pequeno, ajuda as

crianças a interiorizar a importância da sua ação no mundo, agindo, participando e se envolvendo num mundo em que todos fazemos parte, quando a criança aprende desde cedo que ela é parte da natureza e

não proprietária, como consequência terá uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente, a criança passa a entender e sensibilizar-se com assuntos do seu entorno.

Para o Campo de Experiência: O eu, o outro e nós, iremos reforçar a importância de demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades, maneiras

de pensar, agir e seu tempo, agir de maneira independente com confiança em suas capacidades, distinguindo suas conquistas e obstáculos, é a singularidade de cada criança, aprender a transmitir as suas

ideias e emoções para as pessoas que estão a sua volta, valorizar as características do seu corpo e respeitar as características das outras crianças, despertar interesse e respeito por diferentes culturas,

aproveitar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos desta forma desenvolver atividades como: cantinhos pedagógicos de faz conta, ateliê de pintura

com materiais não estruturados através da imagem do outro e do eu, brincadeiras de roda, brincadeiras com tecido, interagir e relacionar-se por meio de fotos, perceber-se a si e ao outro, as igualdades e

diferenças, mediante as interações estabelecidas neste momento de distanciamento social, sentir-se valorizado e reconhecido enquanto indivíduo através das atividades de rotina da turma, construção dos

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 54 de 200



combinados da turma, comunicação e expressão em grupo, a importância de gestos de gentileza e ajuda para com próximo.

Para explorar o Campo de Experiência: Corpo, gesto e movimento, iremos proporcionar situações que desenvolvam o controle do próprio corpo, bem como, desempenhar funções que exijam maior

habilidade corporal, como conseguir vestir-se sozinho, calçar sapatos e amarrá-los de maneira correta, realizar o movimento de pinça com destreza, utilizar a tesoura com pressão ideal para fazer recortes em

diversos tamanhos de imagens, diversas espessuras de papéis e segurar o lápis de maneira adequada para pintar e escrever; desenvolver atividades que promovam o reconhecimento dos conceitos de

lateralidade (frente/atrás, direita/esquerda, cima/baixo), criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras,

dança, teatro, música. Demonstrar controle e adaptação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos entre outras possibilidades, inventar movimentos, gestos, olhares, mímicas em brincadeiras, jogos e

atividades artísticas como dança, teatro e música, aceitar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência, coordenar, utilizar, expressar e reconhecer as suas habilidades

manuais no atendimento apropriado a seus interesses e necessidades em situações diversificadas. Através de brincadeiras como: pega alto, corre cotia, boliche, pular corda, estátua, elefante colorido,

amarelinha, circuitos, seu mestre mandou, brincadeiras com bambolês, bolas e entre outras.

 No Campo de Experiência: Espaços, tempos quantidades, relações e transformações, temos como proposta relacionar objetos, observando suas propriedades, observar e descrever mudanças em

diferentes materiais, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais, identificar e selecionar informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação.

Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro com números ou escrita espontânea), em diferentes apoios, considerar objetos e figuras de acordo com as suas

semelhanças e diferenças, descrever fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e de sua comunidade, relacionar números às suas respectivas quantidades e

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência, entendo que cada criança tem a sua visão e sua individualidade dentro do meio em que vive, tendo em vista que este campo leva a explorar e observar

o meio em que a criança já está inserida, temos que aguçar a curiosidade e assim investigar tudo que está em sua volta através do lúdico com brincadeiras diversas tais como: Caça ao tesouro, cobra-cega,

marco polo, músicas com os dias da semana, calendário associando com a rotina da criança, jogar dominó, contar os alimentos e dividir entre eles para o senso numérico e quantitativo na hora da alimentação e

utilizar dos recursos naturais onde existem diversas formas e texturas diferenciadas para observação e investigação analíticas das crianças para o seu desenvolvimento sociocultural.

Através do Campo: Campos de Experiência “Traços, sons, cores e formas” as crianças serão convidadas a interagir com sons, cantos, cores, traços, luzes cenários, imagens, gestos, danças, mímicas,

as atividades serão realizadas envolvendo o lúdico, em um ambiente acolhedor, desafiador e explorado com diferentes materiais e objetos como: Madeira, conchas, pedras variadas, caixas de areia, gravetos,

pena, folhas e flores desidratada, sementes argila, areia, tinta guache, lápis de cor, giz de cera, lixas, algodão, brocais, carvão, carimbos, cola colorida, papelão, jornal, grãos, potes, latas e muitos outros

materiais, deixar que eles descubram por si própria suas experiências e que nos surpreendam com suas produções artísticas e culturais com desenhos, pinturas, colagem, modelagem, esculturas, dobradura,

iremos incentivar as crianças a criar e construir por meio de sucatas o seu próprio instrumento musical, criando sons, músicas e melodias de modo favorecer o desenvolvimento e a criatividade das crianças.

Utilizaremos os próprios instrumentos musicais criados e confeccionados pelas crianças, nas brincadeiras cantadas, nas apresentações, encenações, danças, enquanto não voltamos presencial propor que as

crianças nos enviem vídeos, áudio e fotos enviados no grupo via WhatsApp para que eles possam se expressar de forma livre, e demonstrem  o que realmente estão sentindo, levaremos para sala de aula

objetos, instrumentos musicais para que as crianças tenham conhecimentos de diferentes instrumentos e reconheçam as qualidades do som (duração, intensidade e timbre, cores e formas) para que eles

explorem os instrumentos de uma forma lúdica e divertida.

O Campo de Experiência: Fala, escuta, pensamento, imaginação, será desenvolvido ao longo de permitir e estimular o ouvir e o falar através da expressão oral e escrita, escrita espontânea, seja por

fotos, desenhos e outras formas de expressão, permitir que a criança desenvolva o inventar, escolher, recontar e produzir novas brincadeiras, folhear livros em busca de novas ilustrações que a leve a criar a ter

novas ideias e história e sendo improvisadas de acordo com a imaginação de cada criança. Dentro desses campos de experiência citamos algumas brincadeiras como: brincadeiras com mímicas, brincadeiras

com o que é o que é, faz de conta, roda, teatro com fantoches, vídeos educativos, músicas, contação de histórias, jogos, parque e dentre outros. As atividades/brincadeiras serão adaptadas e planejadas,

reforçando e incentivando os cuidados necessários para evitar a contaminação do vírus covid-19.

De acordo com o cenário que estamos vivenciando da pandemia a Unidade irá receber parte das crianças matriculadas através de escalas de atendimento, conforme orientações da SME.  Parte do

atendimento ocorrerá  presencial e outra online, diante dessa necessidade, todas as atividades e projetos desenvolvidos serão propostos pensando na participação das famílias,de modo que todos consigam

interagir e realizar o que for sugerido, proporcionando assim o desenvolvimento integral das crianças.

Os projetos serão desenvolvidos no decorrer do ano coletivamente pelos AGIII- período tarde, serão:

Projeto COVID-19

Estamos passando por uma etapa nunca vivida, muito menos esperada por toda sociedade, uma era de desconstruir conceitos que foi gradativamente construído que para demonstrar amor, respeito,

devemos abraçar e beijar nosso próximo e isso é muito importante, porém, agora devemos preparar as crianças e famílias para que neste momento de pandemia devemos demonstrar esses sentimentos não

com um abraço, mas sim, com um distanciamento que transmitirá um sincero olhar de afeto e cuidado com o outro. Priorizar o vínculo com a família e criança é primordial, pois a maioria ainda vivem a

insegurança de como será a retomada de todas as atividades após o início da pandemia.

Levar até as famílias e crianças o que é o Coronavírus, suas causas, fases e consequências, faz-se necessário para despertar a comunidade para o risco que se corre ao não aderir coletivamente à luta

contra o vírus, causador da COVID-19, bem como conscientizar a todos que só conseguiremos solucionar o problema quando todos se unirem e abraçarem esta causa, o ponto central de toda atividade é a

criança, nela que está voltada a nossa atenção para a programação e execução deste projeto, a escola pode e deve aproveitá-las para aproximar-se da realidade da criança e agir em benefício do seu

desenvolvimento. Conscientizar e influenciar positivamente as famílias das crianças a respeito dos cuidados básicos quanto a pandemia. Com o objetivo de que as crianças, família e profissionais se sintam

seguros na unidade escolar.

Higiene e Saúde

O presente projeto apresenta uma proposta enriquecedora, planejada e interdisciplinar que vamos desenvolver buscando a integração da Escola e Família, no sentido da conscientização dos hábitos de

higiene o projeto Higiene e Saúde é uma proposta que garante uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida, pois é preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na

formação de hábitos e atitudes que acontece no cotidiano escolar e também fora da escola no dia a dia das crianças.

Em se tratando de educar para higiene corporal, há de se buscar uma prática participativa de modo que as orientações para os alunos sejam coerentes com a linguagem do próprio corpo, precisa que se

aproprie do conhecimento a respeito do próprio corpo e sobre as condições de vida da população e sobre sua importância de colocar em prática certos hábitos que contribuirão para o cuidado com o corpo é

preciso facilitar para que o aluno se aproprie do conhecimento científico a respeito do próprio corpo e visar sobre as condições de vida da população e sobre sua importância de colocar em prática certos

hábitos que contribuirão no cuidado com o corpo, quando o aluno percebe que estes hábitos o ajuda a viver melhor, sem dúvida alguma ele estará motivado a colocá-la em prática com regularidade, isso faz

com que o educador seja o mediador entre aluno/família, renovando e incentivando o interesse em se praticar corretamente os hábitos de higiene.
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Projeto Horta e Alimentação Saudável

Manter uma alimentação saudável é indispensável, em especial para as crianças, que estão em fase de desenvolvimento e precisam ingerir diferentes alimentos, ricos em nutrientes e proteínas. No

entanto está tem se tornado uma tarefa muito difícil para as famílias, pois cada vez mais cedo as crianças estão ingerindo alimentos industrializados, com valor calórico alto e poucos nutrientes. Isto vem

ocorrendo devido a grande oferta de produtos no mercado e uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através das mídias, invadem as nossas casas e demonstrando mais rapidez e comodidade

no preparo favorecendo a mudança dos hábitos alimentares.

Para minimizar o consumo destes produtos e estimular as crianças a desenvolverem hábitos saudáveis de alimentação, a escola deve oferecer um cardápio rico em legumes, verduras e vegetais, para

desta forma estimular os hábitos saudáveis e colaborar com as famílias, na prática dos bons hábitos alimentares assim o projeto horta e alimentação saudável, visa transformar espaços existentes na escola,

em um local agradável, lúdico e acolhedor à comunidade escolar, com a construção de canteiros de ervas, temperos, verduras e legumes, onde servirão para dar mais sabor a alimentação e incentivar a uma

alimentação saudável. O contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com a semente que brota, com a prática diária do cuidado (regar, transplantar tirar matinhos) é um exercício de paciência e

perseverança, até que a natureza nos presentei com a transformação de pequenas sementes em hortaliças e verduras; promover o consumo de alimentos saudáveis, com alto valor nutricional e reconhecer

sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa. Ampliar o conhecimento sobre a atividade de horticultura e manter na escola uma área verde produtiva, para que as

crianças acompanhem o desenvolvimento das hortaliças e leguminosas. Incentivar aos bons hábitos alimentares e identificar as preferências das crianças, reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde

em diferentes contextos visuais, identificar cores, formas, textura e os diferentes sabores dos alimentos, valorizar o momento da alimentação e possibilitar a degustação de frutas e legumes no cardápio

alimentar, realizar atividades coletivas, utilizando sementes e cascas de alimentos e promover a socialização da turma explorando a horta da escola.

Água e dengue

Tendo em vista o crescimento de casos de dengue e desperdício de água no nosso Município, sentimos a necessidade de trabalhar esse tema de maneira lúdica e significativa, no qual será de extrema

importância conscientizar as famílias sobre os cuidados, atitudes e hábitos necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, conscientizando as crianças e comunidade sobre a contribuição de

cada um na preservação e no uso consciente da água.

      Na educação infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir de forma ativa, a capacidade crítica permitindo compreender a necessidade de economia dos recursos naturais,

principalmente a água. Adquirindo atitudes de preservação e conservação partindo de seu próprio ambiente e multiplicando suas vivências no lar, este projeto visa ajudar na conscientização e preservação da

água, mostrando o consumo consciente, os ciclos da mesma e a sua importância para a vida, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, que busca formar uma postura do ser humano em relação

ao meio ambiente. Diante do crescimento de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, desenvolveremos atividades que proporcione experiências significativas, integrando as áreas do conhecimento,

realizando um trabalho de conscientização, prevenção e combate a proliferação da Dengue, Zica e Chikungunya e os cuidados essenciais à saúde.

A avaliação na Educação Infantil é de extrema importância para o trabalho do professor e para acompanhar o desenvolvimento e interesse das crianças. Nesse sentido, os projetos serão avaliados

diariamente, através de rodas de conversa (relatos das crianças), registros fotográficos, áudios, vídeos e observações diárias.
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Série: Educação Especial

PLANO INDIVIDUAL 

EDUCAÇÃO ESPECIAL

 

  ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o Decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades

educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas de acordo com as novas realidades que permeiam

até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e creches, buscamos manter da

melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças. 

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e Pós Graduada em Educação

Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada há 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria com as demais

educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade  são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas

adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses

à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho auditivo externo como auxiliar.

A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em

fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016, Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas. Faz fisioterapia desde os 6

meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.
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- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017, Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação motora fina (utiliza muito a

mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se locomover em um

ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança bem ativa, porém não se comunica através da

fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança não está frequentando o

local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016, Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016, Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

 - M.F.S – DN: 21/08/2016 , Agrupamento III D (manhã): Criança diagnosticada primeiramente com Hipotonia (Retardo Mental), Está fazendo tratamento com o Neuropediatra onde o mesmo diagnosticou

como Autismo de grau Leve, investigando se a deficiência é genética.

A mãe passou a pagar um convênio médico para um tratamento mais intensivo, onde a criança é tratada com fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. A criança não fala, não expressa emoções porém é bem

calmo, não demonstra empatia, gosta de brincar sozinho, está com mania de ficar de cabeça para baixo, e o pediatra pediu para que a família interferisse nessa mania, para que não se torne um hábito.

Quando quer algo, não utiliza a fala, faz uso de gestos ou usa a família como instrumento, anda, corre mas alguns movimentos ainda são um pouco comprometidos.

A criança ainda usa fralda, não tem autonomia para a higiene pessoal e alimentação.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 
 

 A proposta de trabalho no CEI se baseará ao que referendam às Políticas Públicas e em consonância com as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC) as quais asseguram os direitos às
diversidades. Através deste documento (2013, p. 22), podemos verificar que as mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam privilegiadas e efetivadas nas práticas
de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também entre os adultos nas diferenças étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional, filiação, entre outros”.

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial, considerando as diferentes

dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;
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  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos, intelectuais ou

comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de

acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil compreensão e entendimento sempre

atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa,

equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções: ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão, canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:

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

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

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

 

TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.
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Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do corpo com dificuldade

motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem atividades culturais, sem

humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”
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- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo com a dificuldade na

aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o trabalho em conjunto com as

demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma do CEI, em
consonância com os planos coletivos

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000015 - EUZETE DA SOLEDADE PEREIRA MOREIRA

PLANO ANUAL DO AGRUPAMENTO I A
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Tema Gerador: Transformando o Mundo

 

(Escuta Ativa)

 

Esse tipo de escuta acontece entre a criança que fala e o adulto que ouve, possibilitando uma maior aproximação entre eles. Também propicia o desenvolvimento integral do sujeito através de uma

relação recíproca, isto é, o reconhecimento do outro a partir de si mesmo. Consoante ao que defendem as autoras Cerqueira e Souza (2011, p.17)

 

AGRUPAMENTO I A

 

Professora: Euzete da Soledade Pereira Moreira

Professora de apoio: Aline Cristina P. de Oliveira

Agentes Educacionais: Aliny Geraldo de Lima, Ana Cláudia Ferreira de Souza, Maria de Fátima Antônio           Galter, Maria Jéssica Eugênio da Silva e Maria Luciene Souza da Silva.

 

 

ANO 2021

            Uma breve apresentação da professora:

            Meu nome é Euzete da Soledade Pereira Moreira, sou casada, tenho 43 (quarenta e três) anos de idade e moro no Jardim Vila Palmeiras. Sou formada em Pedagogia e este
ano tive a oportunidade de começar minha pós graduação em Alfabetização e Letramento. Trabalho na área da educação há 12 (doze) anos, trabalhei como agente educacional 10
(dez) anos e há 2 (dois) anos tive a oportunidade de atuar como professora, a qual me identifiquei muito.

 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA E PROPOSTA DE TRABALHO PARA 2021

            Iniciamos o ano de 2021 com a turma do Agrupamento I A formado por uma equipe de uma professora, que terá jornada de trabalho de quatro horas e oito agentes
educacionais que darão suporte durante a rotina escolar. Até o presente momento  temos 28 (vinte e oito) crianças, sendo elas 11 (onze) meninas e 17 (dezessete) meninos, podendo ser
alterada conforme a necessidade; a faixa etária das crianças é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e 8 (oito) meses. A faixa etária das crianças é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e 8 (oito)
meses. Esse número não é fixo e pode ser alterado no decorrer do ano letivo conforme demanda, a maioria das crianças são moradoras do bairro. O critério para a montagem da
turma foi com bastante equilíbrio entre os sexos e idades, com o objetivo de proporcionar e potencializar um espaço de socialização e aprendizagem entre as crianças por meio das
diferenças.

"Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira

separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem em uma situação de socialização estruturada." (BNCC)

            Pensando no desafio que estamos vivenciando atualmente com a crise sanitária da COVID-19, e com as consequências que a pandemia trouxe à sociedade e aos profissionais
da educação, deveremos aprimorar os cuidados com a segurança e saúde na unidade escolar. Diante da pandemia estaremos realizando um trabalho remoto e presencial, na qual
estaremos priorizando a qualidade de ensino das crianças, mantendo a ludicidade nas atividades.

            Uma das grandes etapas da educação infantil é considerar e promover o brincar, que é uma ferramenta fundamental para desenvolver a cognição, sentimentos afetivos e a
socialização da criança. Esses direitos são garantidos pela organização curricular da Educação Infantil na BNCC, que está estruturada em cinco campos de experiências. A maneira de
uma criança brincar reflete no seu modo de pensar e sentir. Através da interação com o outro que eles desenvolvem habilidades, comportamentos e vivências que levarão à
aprendizagem.

“O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, 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 estabelece durante toda sua vida. ” (Oliveira, 2000)

            As atividades neste ano letivo serão presenciais e on-line, por meio de vídeos, que serão compartilhados com as famílias pelas plataformas digitais como WhatsApp e
Facebook. 

            Neste documento serão apresentados projetos pedagógicos que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo, sendo eles adaptados às novas normas de volta às aulas
estabelecidas pelo DEVISA, garantindo, dessa forma, o bem-estar dos colaboradores e comunidade escolar.

            No decorrer do ano letivo serão trabalhados 3 (três) projetos, cada um deles será um plano de fundo para o surgimento do projeto de interesse da turma. A ação pedagógica
será através de projetos voltados para o olhar sensível da criança, valorizando o contexto social da mesma. A escuta nos faz (educadores) trabalhar constantemente o hábito de ouvir
a criança, para nos mobilizar em perceber a sua presença em sua prática e o que está ao seu redor, levando em consideração o respeito pela mesma em suas limitações. A escuta
precisa ser uma prática que irá levar o mundo das crianças, respeitando as suas fantasias e a sua maneira de pensar.      

Para garantir o direito de aprendizagem para nossas crianças, trabalharemos com tema norteador: “transformando o mundo“, escolhido pelas educadoras do Agrupamento I, 
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pois vemos as crianças ativas em todo o seu percurso de aprendizagem, são crianças criativas, curiosas, criadoras e inventivas, que por meio de múltiplas negociações com seus
pares e com os adultos, agem, produzem e ressignificam a cultura.

Além das propostas desenvolvidas no decorrer do ano letivo, pensando em um possível retorno também serão realizadas diversas atividades voltadas para a necessidade de
cada um como o circuito, atividades como: caminho sensorial com contact, sensoriais no parque, “1, 2, 3 e já” tirando e colocando bolinhas coloridas dentro do cano de pvc, explorar
panelas e descobrir as suas diversas utilidades, engatinhar dentro de caixa de papelão  entre outras brincadeiras recreativas.

 

PROJETO EU E OS OUTROS

Justificativa: O planejamento do projeto consistiu na ideia de trabalhar a identidade da criança. O projeto irá trabalhar o autoconhecimento, reconhecimento do outro, descoberta
da própria autonomia, origem do nome, entre outras propostas. Todo o conteúdo programado será de suma importância para o desenvolvimento integral da criança.

Objetivo Geral: Temos como objetivo desenvolver um trabalho de identidade das crianças, ampliando seu repertório de autoconhecimento e reconhecimento do outro.

Objetivos específicos: Construir a identidade pessoal, social e cultural, estimular a participação da família, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras e
transformações e desenvolver atividades de forma lúdica para que a criança divirta-se aprendendo sobre os conceitos de socialização.

Metodologia: Serão trabalhadas com as crianças o autoconhecimento e o reconhecimento com as seguintes atividades: “Cadê? Achou” através de fotos, “Espelho, espelho meu”
através de caixa mágica com espelho, dinâmicas em roda de conversa e musicalização; músicas cantadas como “Caranguejo não é peixe”, utilizando gestos como palmas das mãos e
pés e usar a ação de esvaziar e encher como fundo sonoro, “Árvore Genealógica” com fotos e com a participação da família para a estruturação e fornecimento de informações.
Também trabalharemos os primeiros passos de autonomia, como engatinhar, ficar de pé, rolar, de um canto para o outro, pegar objetos, imitar e reproduzir gestos das educadoras,
esticar, dobrar e puxar, trabalhando o corpo por meios de movimentos, gestos, dentro e fora da sala e enquetes/pesquisas com a família, com perguntas feitas durante os vídeos
aulas, buscando conhecer mais sobre o nome das crianças, os gostos e história da criança, sendo a participação familiar totalmente opcional.

 

HORA DE EXPERIMENTAR

Justificativa: O projeto foi planejado para auxiliar os pais na fase de introdução alimentar, que é a primeira experiência das crianças com os diferentes alimentos e frutas, tornando
esse primeiro contato uma boa experiência.

Objetivo geral: Proporcionar às crianças o conhecimento dos alimentos que consome no dia a dia e desenvolver um trabalho que amplia o paladar infantil.

Objetivos específicos: Com degustação e reconhecimento por imagens, experimentaremos sensações, texturas e sabores diferentes, desenvolveremos com as crianças habilidades
visuais, a habilidade de diferenciar os alimentos e favorecer um ambiente rico em estímulos, onde as crianças poderão conhecer e viver novas experiências expressando seus
sentimentos e emoções livremente.

Metodologia: De forma lúdica trabalharemos a fase de introdução alimentar. Com dinâmicas em rodas de conversa, fotos e musicalização (“O que tem na sopa do neném”, por
exemplo), apresentaremos às crianças imagens de diversos alimentos para uma prévia familiarização com eles, onde explorarão alimentos no cesto do tesouro. Serão feitas também
degustações desses alimentos, através de saladas de frutas, sopas, papinhas e apresentação de aromas degustando chás, desenvolvendo o paladar, olfato e tato. Além destas, serão
realizadas outras atividades lúdicas, como: pintura com beterraba (farinha de beterraba para espalhar e deixar marcas), atividade com gelo, meleca com sagu e gelatinas, exploração
com macarrão colorido para que possamos saboreá-los, senti-los e levá-los a boca, sentir os aromas e texturas. Dessa forma os bebês poderão experimentar diferentes texturas e
temperaturas, ter uma experiência completa nessa descoberta de alimentos.

 

A NATUREZA E SEUS ENCANTOS

Justificativa: Este projeto tem como função explorar a curiosidade da criança sobre a natureza e os elementos que a compõem. As atividades que serão trabalhadas buscam
incentivar o lado explorador dos mesmos, fazendo com que demonstrem seus interesses e preferências. A partir disso, o educador dará continuidade ao projeto de acordo com o que
lhe for apresentado.

Objetivo geral: Criar esse primeiro contato da criança com a natureza e, através da escuta, analisar seus interesses e descobertas para ganhar continuidade no projeto.

Objetivos específicos: Explorar os espaços internos e externos da unidade escolar, despertar a curiosidade da criança, expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível às
suas necessidades emocionais, sentimentos, descobertas e questionamento por meio de diferentes linguagens. Também promoveremos a participação ativa das crianças e seus
familiares e proporcionaremos momentos de interesse da criança.

Metodologia: Sabendo que as crianças nessa faixa etária aprende através dos cinco sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato), serão proporcionados à elas atividades que
estimulem esses sentidos para apresentar os elementos desse projeto. Para trabalhar água iremos utilizar bolhas de sabão, brincadeiras com gelo, bexigas de água, incentivar o
consumo d’água, entre outras atividades recreativas. Com a utilização dos espaços externos da unidade incentivaremos o contato com a natureza, com as plantas que nos cercam,
com os pássaros e insetos, sons externos e tudo aquilo que nos rodeiam, para proporcionar momentos de observação e interação com eles. Além destas trabalharemos outras
atividades lúdicas na mesma temática, como: tapete sensorial, experimentar diferentes superfícies com as mãos e os pés (andar descalço na grama e na areia, por exemplo),
identificar diferentes texturas e objetos para criar noções de peso, força, sensibilidade, confecção de móbiles sonoros com itens da natureza, tudo isso com momentos de
musicalização e contação de histórias.

Através das atividades e objetivos determinados neste projeto será possível fazer uma nova interpretação das curiosidades da turma. Serão apresentados a eles diferentes
aspectos da natureza, os animais, plantas, alimentos e espaços que a compõem, de forma com que as crianças possam ter um bom relacionamento com eles. Dessa forma o projeto
continuará baseado no que for de maior interesse aos pequenos.
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O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças
interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de
espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 

 

AVALIAÇÃO

As avaliações das atividades dos projetos apresentados serão feitas mediante a observação dos resultados apresentados pela família e pela criança, através das atividades
compartilhadas por meio das plataformas digitais e das desenvolvidas dentro da unidade escolar com as aulas presenciais. Dessa forma poderá ser avaliado o cumprimento dos
objetivos e desempenho em sala de aula, para indicar os caminhos a serem seguidos no ano letivo, priorizando sempre o aprendizado da criança.
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911000868 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOLFETTI

PLANO INDIVIDUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

 2021

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL
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Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.
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A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES
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Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

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

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

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

 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
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corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.           

 

OBJETIVO FINAL:
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Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000016 - GISLAIDE MARIA DE ARAUJO SOARES

PLANO ANUAL AGRUPAMENTO I B

Tema Central: Transformando o Mundo

Professora: Gislaide Maria de Araújo Soares

Professora de apoio: Aline Cristina P. de Oliveira

Agentes Educacionais: Guilianne K. Rosa Souza, Bruna Machado Villas Boas, Debora Almeida C. dos Santos, Joice Rangel Oliveira, Nilma Alves T. Santana, Ondina da Silva Bonifácio.

Gislaide Maria de Araújo Soares, 36 anos, natural da Bahia, mãe e esposa. Formada em Pedagogia desde 2013. No momento cursando pós-graduação em Educação Especial Inclusiva na Unopar. Estou atuando
na Educação Infantil desde 2008, gosto muito do que faço, escolhi ser professora por amor. Estar com as crianças, ensinando e aprendendo, realizando trocas de conhecimentos é o que me faz feliz e
realizada. Espero que essa pandemia passe logo e que nossa rotina escolar e o convívio com as crianças voltem ao normal.

A sala do agrupamento I B é composta por 27 crianças, 16 meninas e 11 meninos, matriculadas no período integral, com faixa etária de 0 a 1 ano e seis meses. Nesse agrupamento contamos hoje com cinco
agentes de educação e uma professora, cada profissional fica meio período no ambiente escolar.  Porém, devido á pandemia, não estaremos presencialmente na sala de aula inicialmente e por esse motivo,
não será possível descrever mais sobre a característica da turma.

Diante do retorno presencial, a turma será acolhida com muito amor, carinho e atenção, com muitas brincadeiras e músicas, com um olhar e escuta atentos às suas necessidades e anseios, assim como
receberemos as famílias, orientando-as sempre sobre ações preventivas e de proteção contra Covid-19. Esse acolhimento e orientações serão feitas também através de vídeos e comunicação visual em
atividades remotas. Diante da pandemia estaremos realizando um trabalho remoto e presencial, na qual estaremos priorizando a qualidade de ensino das crianças, mantendo a ludicidade nas atividades.

Escolhemos o tema central Transformando o Mundo, pois acreditamos que a criança apresenta diversas habilidades para se desenvolver plenamente e integralmente no mundo em que vive. A criança deve ser
reconhecida como um sujeito de desejos e saberes, cheia de criatividade, valores que pode transformar tudo ao seu redor. Para isso, torna-se necessário que os educadores tenham um olhar atento, uma
escuta e observação ativa e sensível para essas curiosidades e criatividades das crianças, possibilitando meios, recursos para o amplo desenvolvimento e transformação. A criança é incrivelmente
surpreendente em suas conquistas e realizações, autora de suas próprias histórias, basta olharmos, escutarmos e reconhecermos isso nelas.   

A Educação Infantil possibilita inúmeras experiências e aprendizagens em processos lúdicos, ou seja, em expressões criadas e recriadas no mundo de relações. Portanto, é importante oferecer condições de
escolha aos bebês e às crianças pequenas na vivência coletiva, de maneira a surpreenderem-se com as descobertas em situações cotidianas como: no bater de um chocalho, no som de uma buzina, no aperto
de um boneco de borracha, no movimentar-se num tapete sonoro, na atenção a uma figura na parede, no chão ou no teto, ao fazer um castelo na areia, no diálogo com suas imagens no espelho, ao inventar
e ao fazer múltiplas leituras e representações do mundo. 

A criança desde que nasce se constitui em sujeito sócio histórico e de direitos e nesta perspectiva vivência diferentes experiências, estabelece relações entre crianças-crianças-adultos, aprende, brinca,
explora, cria, imagina, fantasia, transgride, por meio de diversas linguagens: verbal, plástica, dramática, musical. As crianças pequenas exploram o mundo ao seu redor através de seu próprio corpo,
vivenciando situações complexas de exploração do espaço. Sendo assim, serão desenvolvidas ao longo do ano letivo atividades como: Situações de equilíbrio, rolar, arremessar, arrastar, virar cambalhota,
saltar, pular, sentar-se, engatinhar, ficar em pé. Trabalhar noções de espaço, sequência, cores, formas e tamanhos, manusear livros, massinha, encaixar, enfileirar, pintar com as mãos e construir coisas.
Conceitos, como: dentro e fora, em cima, em baixo, grosso, fino, grande e pequeno. E assim possibilitaremos a criança a desenvolver sua criatividade de acordo com o meio em que está inserida. A criança
será protagonista de suas próprias histórias.
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Durante todo ano letivo, serão desenvolvidos projetos que serão constituídos e construídos juntamente com as crianças-família-escola de maneira remota ou presencial mediante um possível retorno.

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixo estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar,
participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Embasamos nossas atividades dentro dos campos das experiências em que se organiza a BNCC: O eu, o outro e nós/ Corpo, gestos e movimentos / Traços,
sons, cores e formas / Oralidade escrita / Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Assim, estaremos criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo
físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.

Projeto: Eu e os Outros

Justificativa: Embasaremos na ideia de que identidade se constrói aos poucos na interação com outras pessoas e assim possibilitar que a criança construa sua identidade e autonomia, conhecendo a si próprio
e o outro, por meio das brincadeiras, das interações sócio culturais e da vivência de diferentes situações.

Objetivo Geral

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo e compreender as suas funções, criar meios de aquisição de conhecimento de si mesmo e do mundo que a rodeia. Possibilitar a criança a construção plena de
sua identidade.

Objetivo específico

Desenvolver a independência, a auto -confiança e auto- estima;

Identificar os membros da família;

Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações;

Expressão de suas necessidades pessoais através de gestos ou movimentos corporais;

Reconhecer e nomear as partes do corpo;

Identificar diferentes sensações táteis, olfativas e gustativas.

Metodologia:

Serão desenvolvidas atividades lúdicas, como: brincadeiras com as palmas e movimentos corporais, músicas com movimentos ritmados do corpo, histórias, fantoches, roda de conversa, pesquisas com as
famílias sobre a escolha do nome, de onde eu vim, fruta preferida, brincadeira preferida, etc. Colagens, construção de painel de fotos da família e das crianças para que a criança se sinta mais segura,
atividades diante do espelho, reconhecendo a si próprio e aos colegas; realizaremos a dinâmica da caixa surpresa com o espelho no fundo, neste momento a criança observa a sua imagem refletida e
questionaremos sobre essa imagem, referente a cor dos olhos, cabelo, mostrar o nariz, boca, língua, etc. Construção do próprio corpo no papel pardo, em seguida mostrar e listar os membros do corpo,
realizar pinturas e colagens nessa atividade.
 

Projeto: Meio Ambiente natureza e seus encantos

Justificativa: Conscientizar-nos da importância do mesmo para nossas vidas, valorizando os cuidados como o meio ambiente.

Objetivo geral:

Despertar na criança a consciência ecológica e ações responsáveis diante de problemas ambientais, como a poluição, desperdício de água e cuidado com os animais. E assim explorar o meio em que os cerca
a fim de oportunizar um maior conhecimento de si mesma e da natureza.

Objetivo específico:

Valorizar o meio ambiente;

Resgatar junto á criança a importância de vivermos e convivermos em ambiente limpo;

Desenvolver o hábito de depositar os lixos nos lugares corretos;

Incentivar a prática de atitudes conscientes quanto á limpeza e organização da sala, casa e escola;

Conscientizar a criança da importância dos animais, plantas e natureza;

Metodologia

Desenvolveremos esse projeto através de roda de conversa, apresentação de vídeo educativo, de passeio com lupas pela área externa da escola, observando os elementos da natureza, como: bichinhos,
folhas, gravetos, flores, grama, terra. Proporcionar às crianças o contato direto com alguns desses elementos, estimulando o tato, com suas texturas e formas. Representar essas observações através de
pinturas utilizando folhas secas de todos os tamanhos, gravetos e tinta guache, produção de uma árvore coletiva (pintura com as mãos) através de desenhos (garatujas) recortes, colagens, modelagem com
massinha, argila, histórias, fantoches, dobraduras, músicas, dança, canto, teatro, jogos e brinquedos pedagógicos, brincadeiras de imitar os sons dos animais, bolha de sabão, cantigas de roda. Realizar
experiências, plantio de algumas sementes como: feijão, girassol, alpiste, estimular a criança acompanhar a germinação. Valorizar a fauna e a flora, conhecer e nomear animais, principalmente os domésticos.
As famílias serão envolvidas através de pesquisas. Mostraremos também às crianças sobre a importância da água para todos os seres vivos e em roda conversaremos sobre o uso adequado da água, através
de músicas, ateliê de arte e cartazes informativos. Assim como a importância da reciclagem, apresentar as lixeiras seletivas, relacionando as cores adequadamente, com tinta guache pintá-las no papel pardo,
confeccionaremos brinquedos e instrumentos musicais com sucatas. 

Projeto: Alimentação Saudável

Justificativa:

Criar situações em que as crianças tenham a oportunidade de aprender a se alimentar, de maneira correta e saudável, dentro e fora do ambiente escolar.

Objetivo geral:

Estimular o hábito da alimentação saudável, comer frutas, verduras e legumes, desde a primeira infância, a fim de contribuir para uma vida saudável.

Objetivo específico:

Estimular a degustação de alimentos;
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Envolver a família nesse processo de inserção dos alimentos;

Estimular o gosto dos alimentos, a partir da degustação, musicalidade e ludicidade;

Segurar mamadeira / copo de transição e outros elementos;

Aceitação a inserção de alimentos sólidos no tempo adequado;

Desenvolver os órgãos dos sentidos, durante a realização das atividades.

Metodologia:

Através da roda de conversa, apresentar as frutas e verduras, possibilitando o manuseio, explorar cores e texturas, desenvolver os sentidos; paladar, tato, olfato, através da degustação e aromas diferentes.
Realizaremos outras atividades, como; salada de frutas, suco, sagu, sopa de legumes e gelatina. Com a gelatina e sagu envolver a criança para que possa pegar, sentir, levar até a boca, permitindo sensações.
Estimular a criança a comer através da música, portanto teremos muita música, como: Palavra cantada- A sopa do nenê, comer-comer, meu lanchinho e entre outras. Colagem com grãos, pinturas nas
gravuras dos alimentos, realização de diferentes técnicas de pintura, como: tintura caseira, tinta de gelatina (pintura corporal), pintura com gelo e corante, pintura com beterraba, pintura com pincel, esponja,
confecção de máscaras das frutas e legumes, painéis com os rótulos de embalagens de alimentos saudáveis e não saudáveis, na roda de conversa dialogar com as crianças sobre esses painéis e a importância
da se alimentar bem. Confeccionar um livro das frutas preferidas da turma onde nessa atividade envolvemos a família.

A boa alimentação envolve amor, tempo, paciência, dedicação, bons alimentos e tranquilidade na hora da refeição, os bebês merecem toda a nossa atenção e estímulos ao experimentar e aceitar os alimentos
que lhes são oferecidos.

Paralelos a esses projetos, mediante um possível retorno presencial, serão desenvolvidas atividades respeitando os protocolos de saúde e distanciamento, como: Hora do conto, festa de
aniversariantes do mês, atividades com as famílias, circuito, dinâmicas e interações com outros agrupamentos, essas atividades acontecerão nos espaços, como: parque, pátio, quiosques, videoteca,
biblioteca, brinquedoteca e outros. Assim como serão desenvolvidos projetos que surgirão do interesse da criança, em aprender sobre determinado tema, objeto e /ou assunto. Para isso será necessário que os
educadores tenham um olhar e uma escuta atentos voltados para o interesse das crianças, através de questionamentos, abordagens de assuntos durante a rotina e rodas de conversas. Serão realizados
cantinhos pedagógicos que estimula a curiosidade e criatividade da criança, como: Cantinho da leitura, cantinho da música, cantinho da arte, cantinho da sucata, cantinho da pesquisa, mercadinho, que será
um recurso propício para desenvolver todas as habilidades de maneira prazerosa.

Recursos Utilizados: CDs, DVDs, rádio, fantoches, aventais de histórias, brinquedos pedagógicos, bolas, carrinhos, bonecas, livros de histórias, triciclos. Outros materiais, como: giz de cera, papel pardo,
cartolina e outros papéis, tinta guache, pincéis, TNT etc.

Avaliação

A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática desenvolvida. Será avaliado as atividades propostas, o modo que foram realizadas, a organização dos materiais, a observação de cada criança em
atividades no coletivo e individualmente, como a interação, participação, aproveitamento, comportamento, suas preferências, percebendo suas singularidades durante o aprendizado. A avaliação será
contínua, processual e diária, e serão documentadas através de registros, portfólios e fotos e a cada trimestre serão realizados relatórios do desenvolvimento individual da criança.

 O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças interagem, criam,
experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de espaços, pois os protocolos sanitários adotados,
diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o
manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 
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Pedagógico/organização: Miriam Benedita de Castro Camargo / Coordenação pedagógica: Heliton Leite de Godoy.- Campinas, SP, 2013
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911000868 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOLFETTI

PLANO INDIVIDUAL

 EDUCAÇÃO ESPECIAL

 
2021

 ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL
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Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.
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- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.
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HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
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atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.         

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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PLANO INDIVIDUAL - AGRUPAMENTO II A

2021

Professora: Alice Aparecida da Silva

Agentes Educacionais: Ana Carolina Fontana, Ana Carolina Fontana, Lucineia Franscisco da Silva, Larissa L. Dos S. Carvalho e Maria dos Anjos De O. Araújo.

 

“A gente só encanta quando se encanta. Se eu não estiver encantado com meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro.”
 

Mario Sérgio Cortella.

Meu nome é Alice Aparecida da Silva, tenho 24 anos e moro na cidade de Campinas no Bairro Jardim Anchieta. Sou graduada em Pedagogia e tenho pós- graduação em
Psicopedagogia; ambas as formações foram realizadas e concluídas na Faculdade Anhanguera. Em 2015 iniciei minha trajetória na área da educação trabalhando como agente
educacional na escola CEI Dom Edward Robinson de Barros Cavalcanti. Ao executar essa função pude ter a oportunidade de trabalhar nos três agrupamentos I, II e III, adquirindo
experiência e aprendendo cada vez mais. Em 2019 passei no processo seletivo para o cargo de professora em período integral dessa mesma instituição, assumindo duas turmas. Já
lecionei nos agrupamentos I e II, os quais se tornaram uma das grandes experiências em minha vida profissional.  Atualmente recebi uma grande oportunidade de lecionar uma
turma do agrupamento II, no período da manhã, na escola CEI Anísio Spínola Teixeira, uma das unidades do Ana Brasil e estou muito feliz em fazer parte da equipe.  

A equipe do agrupamento II A é formada por uma professora e seis agentes educacionais, sendo três no período da manhã e três no período da tarde. No período da manhã
estarei junto com as agentes Ana Carolina Fontana, Laysla Camila Lara Costa e Lucineia Franscisco da Silva. Já a equipe da tarde será formada pelas agentes Larissa L. Dos S.
Carvalho, Maria dos Anjos De O. Araújo e Daniela Ap. Queiroz Gama. A turminha do agrupamento II A é composta por 33 crianças, na faixa etária de 1 ano e seis meses á 3 anos e 2
meses, sendo 24 meninos e 9 meninas.

Ao desenvolver o trabalho pedagógico nesse ano de 2021 será necessário considerar o contexto e o cenário atual de pandemia em que se encontra o nosso planeta decorrente
da transmissão e do contagio do Coronavírus/COVID-19 entre a população mundial. Trata-se de um vírus que se espalha principalmente através da inalação de gotículas de saliva e
de secreções respiratórias que podem ficar suspensas no ar. Com o auto índice de contagio entre a população, diversas ações foram tomadas a fim de reverter a situação, dentre
elas o distanciamento social e os cuidados com a higiene individual. Devido à pandemia, as creches retornaram o atendimento presencial somente em maio de 2021 com escala de
revezamento, sendo assim inicialmente as aulas foram executadas e maneira remota, ou seja, por meio de vídeos e/ou fotos compartilhadas no grupo de whatsApp da turma ou na
página do faceboock da instituição.

O tema central a ser trabalhado nesse ano de 2021 será “Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade” . O objetivo geral desse tema será incentivar o
cuidado com o corpo e com o mundo ao nosso redor, além de experimentar através da linguagem artística, atitudes conscientes de preservação e desenvolvimento sustentável.
Dentre os objetivos específicos destacam-se, reconhecer a importância do meio ambiente, desenvolver técnicas sobre o uso adequado e renovação de certas matérias primas
(reciclagem). Construiremos instrumentos musicais utilizando materiais recicláveis e ao final realizaremos uma apresentação de uma música juntamente com as famílias por meio de
um vídeo coletivo.

No primeiro trimestre abordaremos o assunto higiene e saúde/ covid-19 como o tema “Do meu corpo eu cuido sim! O inimigo invisível”.  Desenvolveremos o papel de
indagar a conscientização sobre o mesmo juntamente aos hábitos de higiene e saúde, oportunizando as crianças e as famílias garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora
de vida, e educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecerá no cotidiano escolar e na vida pessoal, visando a
terem bons hábitos de higiene e garantia de uma vida mais saudável. Para que tudo isso aconteça realizaremos orientações de retorno ás aulas para os discentes e famílias, essa
orientação será oportunizada presencialmente e remotamente. Faremos com que a construção desses novos hábitos aconteça de forma gradativa e positiva, criando novas formas e
práticas da criação e recriação como a escuta ativa, refletindo sobre a necessidade das medidas preventivas para o bem estar social, criando atitudes organizadas para o cuidado do
bem comum.  Realizaremos teatros abordando o assunto, apresentaremos vídeos educativos e atividades interativas por meio do facebook e whatsApp. 

No mês de abril vou iniciar com o tema Higiene Bucal. Vamos conversar sobre o que podemos fazer para cuidarmos de nossos dentes. Percebe-se que as crianças cada vez
mais cedo vem adquirindo cáries, justamente por ingerir uma alimentação mais rica em açúcar. Diante desse contexto é muito importante ensinar as crianças a ter bons hábitos de
higiene e saúde bucal.  Vou apresentar o vídeo “Ratinho escovando os dentes” – Castelo Rá-Tim- Bum para enriquecer esse momento. A escovação já pode ser realizada com essa
faixa etária, pois a sua capacidade motora já está bem mais desenvolvida. A escovação ocorrerá de forma dinâmica e motivacional, pois assim se tornará algo prazeroso para elas.
Para complementar o trabalho, vamos conhecer um pouco sobre os cuidados de higiene que podemos ter com nosso corpo. Com o livro “O dentista e o crocodilo” de Stéphanie Havir,
pretendo abordar o tema Higiene Bucal. Pretendo explorar bem as diversas possibilidades que o conteúdo desse livro poderá proporcionar. Para atividade de assimilação pretendo
fazer cartazes, utilizar imagens de revistas, apresentar o amigo “Bocão”, o qual sempre mantém seus dentes branquinhos e sem caries por escovar eles todos os dias após as
refeições, teatro abordando o tema, vídeos direcionados abordando o tema na sala de vídeo entre outras leituras alternativas, como por exemplo, o livro “E o dente ainda doía” de
Ana Terra.

 

No projeto “Identidade”, fazendo grande relação com um dos primeiros itens importantes a serem trabalhados na Educação Infantil segundo a BNCC, “O eu, o outro e o nós”,
trabalharei com o nome das crianças por meio de músicas, chamadinha e vídeos. Vou trabalhar também com o tema: “emoções”. Pretendo abordar a questão da afetividade e do
respeito à diversidade.

 

 “Se ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio de desenvolvimento para outro,
porque todo avanço está conectado com uma mudança mais acentuada nas motivações, tendências e incentivos”. Vygotsky (1999).

Outro tema a ser abordado será alimentação saudável por meio do subtema “No país das vitaminas” . O tema é motivo de preocupação dos pais e educadores, visto que o
mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através da mídia, invadem as nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados. Iremos
incentivar aos bons hábitos alimentares; conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos quais nos alimentamos, reconhecendo os alimentos que fazem bem à nossa
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saúde. Vamos elaborar cartazes, degustações e culinárias. A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e tem o objetivo de desempenho fundamental na formação
de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação com espaço favorecido de hortaliças e frutas.   Para complementar o tema vou utilizar o livro “O grande Rabanete”,
pretendo mostrar as crianças que alguns dos alimentos mais saudáveis que comemos vêm do plantio na terra. Irei apresentar imagens de frutas, legumes, saladas e se possível
faremos a degustação.Trabalharei as estações do ano, começando pelo outono, em seguida o inverno, primavera e verão. Em cada estação vou apresentar uma música para as
crianças onde fecharemos os olhos e imaginaremos como seria a chegada dessa estação. Em seguida vamos pesquisar sobre ela e pontuar suas características.

Ao iniciar o segundo trimestre abordarei o tema “Brincadeira de Criança”. Ao desenvolvê-lo tenho objetivo de resgatar a cultura da infância brasileira ressaltando a
importância do brincar nessa etapa da vida. “Segundo Vygotsky, a construção do pensamento e da subjetividade é um processo cultural, e não uma forma natural e universal da
espécie humana” (OLIVEIRA, 2011, p.93). Para tanto é preciso que a criança seja estimulada a todo o momento, até mesmo em suas brincadeiras. Solicitarei a família o
desenvolvimento de uma brincadeira de sua infância juntamente com a criança, fazendo o registro por meio de fotos ou vídeos.

Realizaremos o projeto “Mala Viajante”, onde cada criança levará para casa um livro infantil e um kit pedagógico contendo lápis de cor, giz de cera etc., e um caderno para que
os pais possam fazer o registro de como foi esse momento de leitura e onde criança poderá fazer um desenho ilustrativo da história. Os pais poderão gravar vídeos ou tirar fotos
desse momento e compartilhar por meio do grupo do whatsApp da turma. Em consenso com a família, organizaremos uma forma de realizar essa atividade. Os pais poderão retirar
os materiais da atividade no dia e horário combinado na escola diante do desenvolvimento das atividades remotas.

No terceiro trimestre vamos finalizar com o tema “Contação de Histórias” onde realizaremos diversas leituras, teatros de fantoches e brincadeiras simbólicas. A intenção é
incentivar a criatividade e a imaginação, além de incentivar o gosto pela leitura.

 Iniciaremos também com o tema Sustentabilidade água e dengue, abordando o subtema “Cuidar do meio ambiente também é coisa de criança”. Realizaremos
atividades direcionadas de forma presencial ou remota abordando o tema. Realizaremos roda de conversa, confecção de cartazes, Identificaremos os principais focos que podem
gerar a Dengue, identificaremos materiais e objetos recicláveis, realizaremos a confecção de brinquedos recicláveis e muito mais.   

Por fim vamos trabalhar com o tema “cores, tamanhos e proporções”. Apresentarei as cores para as crianças e realizaremos algumas experiências utilizando tinta guache.
O objetivo a ser alcançado é reconhecer a cores e saber identifica-las. Faremos relação de tamanho entre objetos e figuras, com a intenção é estimular a percepção da criança ao
reconhecer que existem diferentes formas e tamanhos de objetos, estimulando também o desenvolvimento da noção espacial.

O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as
crianças interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta
de espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 

A avaliação será realizada de acordo com a LDB art. 31, que ressalta a avaliação como instrumento de aprendizagem que deve ocorrer mediante ao acompanhamento e
registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção. Visando a formação do indivíduo em todos os seus aspectos de forma integral e integrada, constituindo-se no alicerce
para o pleno desenvolvimento. Será avaliado a participação e interesse do aluno, a interação com seus pares, o reconhecimento de formas e cores, movimentos de pinça, uso da
tesoura, entre outros aspectos ligados a coordenação motora fina e grossa. Trabalharemos com os agrupamentos II, os cinco campos de experiência: “O eu, o outro e o nós; corpo,
gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação e espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que
buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. (RCNEI, VOL 1, P.21).
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ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 78 de 200



Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;
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  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
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Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência.

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
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Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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 AGENTES EDUCACIONAIS:

Silvia Ap. Dias dos Santos
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Marines B. da Silva

Queila M. P. Ferreira

 

 

                         APRESENTAÇÃO PESSOAL

 Débora Cristina Ramos, formada em pedagogia-licenciatura e pós-graduada em psicopedagoga clinica e institucional.

Escolhi a área da educação com intuito de ser mediadora e contribuir no processo de aprendizagem, possibilitando ter a certeza de que todos os dias poderei mudar positivamente a
vida de alguém, e fazendo parte da história de cada aluno.

 A escolha da Psicopedagogia veio por meio de perceber diferentes dificuldades de aprendizagem e pouco conhecimento nesse aspecto, mediante a isso decidi me aprofundar nesse
cunho que traz a elaboração de abordagens mais lúdicas com desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, e um estudo mais á fundo referente ao mesmo, que tem por função
realizar o diagnóstico institucional para identificar problemas que estão interferindo no processo ensino/aprendizagem dos alunos/crianças envolvidos (a).    
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                CARACTERIZAÇÃO DA TURMA AG II-B      

 

A turma do agrupamento II B é composta por 32 crianças, sendo 17 meninos e 15 meninas, nascidas entre os anos de 2017 a 2019, uma sala mista acompanhada de suas
singularidades, com atendimento no período integral das 07h00min às 18h00min horas.   

                           

                               OBJETIVO GERAL

 O presente plano visa esclarecer de forma clara e objetiva a metodologia de ensino a ser implicada no ano de 2021.

 A partir do decreto nº20. 782, de 21 de março de 2020, que declara situação de calamidade pública, que estabelece o regime de quarentena no município de Campinas, e define
outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente ao Corona Vírus (COVID -19), as ações pedagógicas foram adaptadas em razão do novo contexto social.

 Mediante ao cumprimento do decreto em dar continuidade nas ações mitigadoras e dando sequência nas propostas pedagógicas, usaremos como ferramenta de trabalho as
plataformas Facebook, WhatsApp e Google Meet, buscando proporcionar uma melhor qualidade de ensino para as crianças e reaproximar as famílias ao decorrer de todo ano letivo,
priorizando as necessidades desse momento e buscando o melhor engajamento pedagógico para não prejudicar a aprendizagem. Todo planejamento será construído através de
atividades presencias e remotas, sendo que ambos serão trabalhados com os mesmos projetos e intencionalidades. Participando das atividades educacionais e contribuindo para o
bem estar e cuidados com as crianças, contarei com o apoio de seis agentes educacionais, sendo três no período matutino e três no período vespertino.  

Todas as formas de trabalho estarão seguindo as recomendações de segurança e saúde estabelecidas pelos órgãos competentes.

.

                         ACOLHIMENTO/ADAPTAÇÃO

O acolhimento na educação infantil é um dos pilares para a construção de uma relação de parceria entre criança, família e escola, além de constituir o primeiro vínculo afetivo, como
elemento fundamental na rotina do trabalho pedagógico em diferentes espaços e tempos na educação infantil.

O acolhimento acontecerá de forma gradativa, pois nesse primeiro momento a volta às aulas será fragmentada, sendo assim o acolhimento virá com um olhar mais atento e com a
escuta ativa, pois cada criança estará vindo de uma realidade diferente. As propostas para o ensino híbrido acontecerá através de: vídeos interativos criados e apresentados pelo
docente, livros em PDF e em áudio, brincadeiras e sugestões de experiências com materiais de fácil acesso, incentivando a participação das crianças, com a orientação das famílias e
do professor para a execução das atividades sugeridas.  

O acolhimento presencial será oportunizado com o limite exato de crianças em sala de aula estabelecido por lei, para que não haja aglomerações. Todos os espaços oportunizados as
crianças dentro das dependências da unidade serão devidamente higienizados, com todas as adaptações mediante ao plano de ação, continuamente será feito a assepsia e
higienização de todos os espaços e objetos utilizados pelas crianças. Os materiais pedagógicos serão individualizados, não havendo compartilhamento de nenhum brinquedo ou
objeto pessoal.

  Para que o acolhimento aconteça de forma natural e com melhor aceitação do ambiente, será feito um passeio nas dependências da unidade, com o objetivo de realizar a
socialização e exploração da mesma, com o intuito da criança compreender-se e percebe-se nesse espaço.

As refeições acontecerão com quantidades limitadas de pessoas no ambiente, sempre fazendo uso de máscaras e álcool 70%. Todos os objetos utilizados como: (pratos, copos,
talheres...), serão esterilizados posteriormente ao uso, tentando fazer desse retorno o mais seguro possível.           

 

                               TEMA CENTRAL

          “Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade”

O tema central do ano de 2021 foi pensado e decidido juntamente ao corpo docente do agrupamento II, tentando de uma maneira lúdica e eficiente transmitir as crianças o quão
importante é o cuidado com o meio ambiente. Esse tema trás um leque de sequências de atividades possibilitando trabalhar de forma lúdica e corporal.

A sustentabilidade sendo inserida dentro do contexto escolar, trará às crianças a consciência do cuidado com o meio, fortalecendo o senso de responsabilidade e o papel cidadão de
cada aluno.  

Os subtítulos a serem tratados dentro do tema central serão; desmatamento, reciclagem, economia de energia, economia de água, implantação de uma horta comunitária ou a
plantação de grãos ou sementes em casa (de acordo com o cenário), tipos de alimentos, separação do lixo, e entre outros de acordo com a necessidade de exploração das crianças.

Usando o mesmo contexto do tema serão desenvolvidos durante o ano letivo os projetos;

● Covid-19, Higiene e saúde

● Sustentabilidade, água e dengue

● Alimentação saudável

 

Com boas ações é possível engajar e estimular as crianças nessa importante missão, consolidando diretrizes importantes previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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                    PROPOSTAS DE ENSINO A SEREM DESENVOLVIDAS                                  (CAMPOS DE EXPERIÊNCIA BNCC)

 

                                       

 O projeto conta como base os cinco campos de experiência, que tem uma leitura avançada sobre os objetivos de aprendizagem, essas competências serão utilizadas durante todo
ano letivo e em todas as atividades e projetos ofertados para as crianças, buscando sempre priorizar seu desenvolvimento integral no processo de ensino aprendizagem. O eu, o
outro e o nós, será trabalhado de forma a contribuir para o desenvolvimento das crianças com a seguinte síntese das aprendizagens; respeitar e expressar sentimentos e emoções,
atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros.

 

         

 Com embasamento teórico nesse campo de experiência será desenvolvido; Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua
saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo.

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequações) como instrumento de interação com o outro e com o meio.

Coordenar suas habilidades manuais.

 

              

 O terceiro campo engloba: Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.

Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.
 

 
 Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios.  

Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.

Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.

Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, reconhecer a leitura como fonte de prazer e informação.

  
 

   

Identificar nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles.

Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles.

Utilizar vocabulário de medida (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.

Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidade a
questões do cotidiano.

Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).

As praticas pedagógicas descritas estarão presentes em todas as atividades, juntamente a essa metodologia farei o uso dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, que
agregam:

● Conviver

● Brincar

● Participar

● Explorar

● Expressar
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● Conhecer-se.  

PROJETOS

Todas as atividades inseridas para a realização dos projetos se dará por meio de, rodas de conversa, combinados da turma e utilização das dependências da unidade tais como:
parques, quiosque, pátio, biblioteca, brinquedoteca, sala de referência, refeitório, área verde e entre outros, fazendo uso dos recursos disponíveis na unidade educacional e
readaptando o plano de ensino caso seja necessário, para que o processo de ensino aprendizagem aconteça de forma natural e efetiva respeitando as singularidades.

(Podendo haver alteração do ensino presencial, para o ensino remoto).   

 

DO MEU CORPO EU CUIDO SIM! O INIMIGO INVISÍVEL

(HIGIENE E SAUDE/ COVID-19)

 

DURABILIDADE: Durante todo ano letivo

JUSTIFICATIVA: Hábitos de higiene são bem-vindos em qualquer espaço, a escola sendo um espaço coletivo necessita que estes hábitos sejam colocados em prática diariamente.

Devido ao contexto da pandemia do novo Corona Vírus, o corpo docente entra com um plano de ação para tentar atingir diretamente as crianças com ações a serem tomadas diante
das necessidades, facilitando a nova rotina a ser seguida mediante ao retorno escolar.

Aproveitando o engajamento dos assuntos tratados, entraremos com Higiene e saúde, pois os mesmos se encaixam no contexto de promover a higiene para obter a saúde.

OBJETIVO GERAL; O objetivo é fazer com que as crianças de forma lúdica e prazerosa aprendam e coloquem em prática hábitos de higiene, incentivando-as a conhecer e nomear as
partes do corpo.  

OBJETIVOS:

● Integrar as crianças no projeto

● Conscientizá-los sobre a importância dos hábitos saudáveis de higiene

● Capacitá-los para a utilização de medidas práticas de proteção e recuperação da saúde seguindo todos os protocolos. 

● Reconhecer e nomear partes do corpo humano

 

METODOLOGIA: Mediante as propostas apresentadas serão montados pelos professores vídeos relacionados à higiene, saúde e Covid-19, trazendo de maneira lúdica as precauções
a serem tomadas diante ao distanciamento. As crianças participaram de atividades e brincadeiras interativas sobre esse tema, também serão oportunizadas histórias com fantoches
para que o aprendizado seja lúdico e significativo, vivências práticas como; demonstrações de como escovar os dentes corretamente e utilizar como recurso bonecas, ursos para
realizar as práticas de tomar banho e higienizar corretamente todas as partes do corpo humano, e com isso nomeando-as.  

  

                   CUIDAR DO MEIO AMBIENTE TAMBÉM É COISA DE CRIANÇA!

                                              (SUSTENTABILIDADE/ ÁGUA E DENGUE)

DURABILIDADE: Durante todo ano letivo

JUSTIFICATIVA: Estando em foco outros tipos de vírus e doenças no nosso convívio mundial, enfatizamos a importância de salientar alguns fatores preocupantes ainda existentes,
dessa forma trabalhando os temas: sustentabilidade, água e dengue, que trazem um aprendizado significativo, para que o conhecimento nessa área seja explorado
continuamente.       

OBJETIVO GERAL: Conscientizar as crianças sobre os cuidados e medidas a serem tomadas sobre a prevenção da dengue e a conservação e preservação da água e do meio
ambiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

● Promover o cuidado com o meio.

● Desenvolver a construção de atitudes promovendo o desenvolvimento sustentável.

● Reconhecer a importância da água para a vida e ao meio que vivemos orientando o cuidado e preservação da mesma.

 

METODOLOGIA: As formas a serem trabalhadas, através desse projeto vem por meio de: vivências e vídeos de conscientização sobre o uso da água, relatar os impactos ambientais
que provocam problemas como a poluição, desperdício e expor de maneira lúdica as formas pelas quais a água é encontrada na natureza. Embasando o assunto da água será tratado
o tema Dengue com a proposta de; nomear os mosquitos transmissores, apresentar por imagens as características e diferenças dos mesmos, apresentar os sintomas dos infectados e
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para que o processo de ensino aprendizagem seja significativo, farei focos fictícios da dengue em torno da escola, para que as crianças posteriormente as atividades realizadas,
consigam identificar quais são os determinados objetos e atitudes que causam o foco da Dengue e quais medidas podemos tomar em relação a isso.

Dentro do processo de cuidados e conscientização, faremos com que as crianças possam através da aprendizagem reconhecer maneiras de cuidar do meio ambiente reciclando e
realizando a separação do lixo, preservando a natureza e realizando o reflorestamento através de cultivos de horta, e demonstrando de maneira lúdica os prejuízos do
desmatamento.                       

                         

NO PAÍS DAS VITAMINAS

(ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL)

 

DURABILIDADE: Durante todo ano letivo

JUSTIFICATIVA: Entre os fatores mais importantes na vida de uma criança está a alimentação saudável, que é um aliado fundamental para o crescimento e saúde dos mesmos,
introduzindo hábitos alimentares que funcionam como uma linguagem, pois, por meio dela construímos uma relação com os outros. Sendo assim esses hábitos devem ser construídos
na primeira infância e sendo realizado de forma coletiva e na primeira infância essas práticas estarão mais suscetíveis a êxito.

OBJETIVO GERAL: Introduzir hábitos saudáveis na rotina escolar e pessoal, e estimular de maneira efetiva o consumo de variados alimentos como leguminosas e frutas,
oportunizando a experimentação.          

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

● Criar bons hábitos alimentares

●Estimular a ingestão de frutas e verduras

● Reduzir o desperdício e orientar o consumo consciente

 

METODOLOGIA: A alimentação saudável tem um papel social na vida e na educação, dessa forma trabalharemos apresentando diversos tipos de alimentos e nomeando-os;
trabalharemos com o cultivo de uma horta coletiva e colheita nas árvores frutíferas, todo processo será constituído pelas mãos das crianças, desde a plantação, colheita, lavagem e
consumo, posteriormente as crianças juntamente a docente e com o auxilio das agentes educacionais, será oportunizado a realização de receitas diferenciadas para que de uma
forma prazerosa as crianças possam conhecer de que forma alguns alimentos chegam a nossa mesa. Caso não seja possível realizar as atividades presenciais, serão oportunizadas
vivências adaptadas ao convívio remoto e vídeos explicativos referentes ao assunto.   

 PROJETO: PEQUENOS CIENTISTAS

 

TEMPO ESTIMADO: Durante todo ano letivo

INTRODUÇÃO: O presente projeto visa proporcionar vivências cientificas como complemento do currículo potencializando a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, o
projeto foi fundamentado dentro dos eixos estruturantes das praticas pedagógicas, proporcionando desafios e experiências por meio das quais as crianças poderão construir e
apropriar-se de ações nas quais o aprendizado venha a ser o principal objetivo.   

JUSTIFICATIVA: Diante da necessidade de fomentar vivências significativas, esse projeto tem a intencionalidade de inserir no cotidiano escolar experiências cientificas
oportunizando diversos campos de conhecimento, como primeira etapa da Educação Básica, a Educação infantil é o inicio da construção de aprendizagem, as crianças são
experimentadores por natureza; e por meio de “testes” como colocar objetos na boca e a necessidade de tocar, que os mesmos começam a entender como as coisas funcionam,
sendo uma fase enriquecedora para propor diferentes vivências, interações e assuntos relacionados à natureza, fenômenos, corpo humano, experiências e diálogos que despertem
nos discentes á partir de sua curiosidade natural, novos conhecimentos elencados na ciência.         

OBJETIVO GERAL: Promover o conhecimento científico natural, despertando a curiosidade e o interesse investigativo de maneira lúdica com uma linguagem totalmente acessível.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

► Despertar a curiosidade, atenção, criatividade, raciocínio, memória e linguagem, competências fortemente beneficiadas por meio da experimentação;  

► Ampliação do repertório de vivências;

► Incentivar os questionamentos;

► Despertar o senso crítico e compreensão;

► Desenvolver o conhecimento da natureza e seus elementos fundamentais  

► Oportunizar experiências;
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► Reconhecer efeitos e causas   

► Vivenciar situações onde o conhecimento cientifico esteja presente;

► Trabalhar a percepção tátil, as cores, aromas, medidas, formas e texturas;

► Desenvolvimento cognitivo.   

DESENVOLVIMENTO: O projeto tem o propósito de acontecer remotamente e presencialmente, proporcionando experiências cientificas através das plataformas de ensino por meio
de vídeos interativos, e dentro da Unidade Educacional utilizando diferentes tipos de materiais e uma pluralidade de temas, ocasionando descobertas por meio dos mesmos. As
crianças receberão estímulos da compreensão de mundo mediado pelo docente, serão mediadas coisas do dia a dia, de onde elas vêm e para onde vão, tipos animais terrestres e
aquáticos, mamíferos e carnívoros, 3 elementos da natureza; terra, água e ar, experiências cientificas (mais especificamente no método experimental) observando quantidades,
relações e transformações. Além disso, nessas experiências e muitas outras as crianças também vão se deparar frequentemente com conhecimentos matemáticos (contagem,
ordenação, relações, entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas,
conhecimento e reconhecimento numerais cardinais e etc) que igualmente aguçam a curiosidade.

 AVALIAÇÃO

Mediante ao ensino remoto, as avaliações serão realizadas através dos relatos dos responsáveis, pela qualidade do vínculo e interação nas plataformas utilizadas para desenvolver as
atividades, promovendo a assistência necessária para superar as lacunas na aprendizagem.

Avaliação presencial das crianças acontecerá através de registros, descritivos, desenhos, vídeos, relatos sobre a participação de atividades, autonomia, habilidades e dificuldades,
como se relacionam, regressos e avanços.  

O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças
interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de
espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente.      

                            

“O bom professor não é aquele que dá aula. Ele constrói a aula de acordo com os conhecimentos que recebe de seus
educando.       

                                                                                                                                        (Eunice). 
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2021

 
 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.
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Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
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natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.
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Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.      

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001378 - ERIKA CRISTINA LUIZ DE ALMEIDA SILVA

PLANO INDIVIDUAL DO AGRUPAMENTO IIC 2021

PROFESSORA: Érika Cristina Luiz de Almeida Silva

AGENTES EDUCACIONAIS:

         Raphaela da Silva Nunes

         Maria das Graças P. Belmiro

         Thais Correia Soares

         Elisangela D. Teixeira da Silva

         Laissa Kessia Machado Felismino

 

APRESENTAÇÃO: Eu Érika Almeida sou uma professora formada em pedagogia na Faculdade Anhanguera Educacional em Campinas unidade III, desde dezembro de 2009, pós-graduada em Educação Infantil
em dezembro de 2020, com 11 anos de experiência na área educacional ensinando crianças em situação de vulnerabilidade social e educacional. No final de 2010 para o ano de 2011, obtive a minha primeira
experiência na educação infantil e desde momento que entrei não consegui me desprender de estar em sala de aula, de participar do cotidiano escolar e me envolver com os pequenos.

Trabalhei por quase seis anos no terceiro setor, buscando participar mais da vida das crianças de forma gradualmente na sociedade, onde consegui vivenciar grandes experiências em meu cotidiano
profissional. Após essa experiência, voltei para a educação infantil, com um olhar diferente, com a criança sendo o foco com seus pertencimentos e reconhecendo as suas singularidades.

O agrupamento IIC é composto por crianças de múltiplas faixas etárias, contendo 17 meninos e 13 meninas, nascidos nos anos de 2017 á 2019.

INTRODUÇÃO:

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e praticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói os sentidos sobre natureza e a sociedade, produzindo cultura.”

(DCNEI, Resolução Nº 05, de 17 de dezembro de 2009).

A proposta educacional deste ano de 2021 está em consonância com a LEI de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), e com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação

Infantil.

A Educação Infantil como entendemos está curricularmente proposta não pode ser feita a distância. Contudo, temos a possibilidade de realizar a educação que mitiga as distâncias, incorpora nuances

pedagógica e produz sentido, só podendo ser consentida, no entanto em momentos como esse que vivenciamos.  Sabemos que o primeiro contato que a criança tem com a escola é um momento único e

especial, tanto para a família quanto para a escola fortalecendo vínculos afetivos entre escola e família, porém diante desse momento em que estamos vivenciando devido ao COVID-19, o distanciamento se

tornou a forma de contermos a pandemia e assim mesmo distante manteremos o vínculo com as crianças e famílias que se tornou de suma importância no cotidiano escolar.

De acordo com o decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020 dispõem sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas

e conforme a resolução SME nº 006, de 1 de Setembro de 2020 que dispõe as diretrizes e os procedimentos para a organização do trabalho nos Centros de Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação

Infantil de Instituições Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação, SME, no contexto de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID -19).

Na educação Infantil, os desafios incluem participação efetiva dos pais e responsáveis, implantação de atividades remotas e empatia. Pensando nos acontecimentos que nos acometem envolto da esfera

mundial, enfrentaremos com a retomada das atividades escolares, as questões sócio emocionais de cada criança/família, onde toda a nossa estratégia pedagógica deverá ser (re) pensada e ressignificando a

realidade vivida entre os lares das nossas crianças. O CEI como instituição educativa, tem um espaço e proposta pedagógica que proporciona as crianças viverem de diferentes modos e linguagens na sua

infância.

Dentro desta questão educativa e pedagógica atenderemos ao tema central de 2021: “Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade”, trabalharemos com o agrupamento II C os cinco campos de

experiência: “O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação e espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

De acordo com a Base Comum Curricular a Educação Infantil é o inicio fundamental do processo educacional e para que ocorra a aprendizagem e o desenvolvimento é necessária à experimentação e interação

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 92 de 200



entre crianças-escola-família. Para o desenvolvimento dessas atividades é fundamental que se respeite os direitos das crianças: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, levando em

conta que a criança traz consigo sua bagagem e suas próprias vivências de acordo com suas realidades, ou seja, suas singularidades. Para exploração dos campos de experiências “Escuta, fala pensamento e

imaginação” e “o eu, o outro e nós” iremos trabalhar com música estimulando as crianças a dançar, se movimentar, fazer diferentes gestos e imitar de acordo com os direcionamentos que serão dados,

explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente, apresentação de diferentes instrumentos musicais e os diferentes sons que os mesmos reproduzem varal de instrumentos não

estruturados, utilização de materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, músicas, contações de histórias com diferentes recursos, faz de conta, confecção de instrumentos musicais não estruturados e

apresentações musicais. 

Para o campo de experiência “corpo, gestos e movimentos” as crianças serão incentivadas a experimentar as possibilidades corporais através do incentivo a danças, movimentos, gestos, pulos, a subir e

descer, a concluir circuitos, explorar brincadeiras com diferentes graus de dificuldade (amarelinha, pula corda, boliche, dentre outras), com adaptações dentro da nossa nova realidade e alimentarem sozinhas

e identificarem as diferentes partes de seu corpo e dos demais, notar as diferenças presentes nos mesmos, sempre ressaltando que os que nós temos em comum são as nossas diferenças e serão incentivados

na autonomia com incentivo aos cuidados pessoais, da escovação dos dentes e dos cuidados de higiene pessoal no geral e nos cuidados para se evitar a contaminação pelo Covid-19.

Iremos trabalhar com o campo de experiência “Traços, sons, cores e formas”, através de diversas técnicas de pinturas (lápis de cor, giz de cera, canetinhas, giz de lousa, tinta guache, tintas naturais dentre

outras) utilizando diversos materiais e texturas como esponjas, pincéis, brochas, cotonetes e ou outro recurso que a família tenha em casa, além de carimbos com alimentos e exploração do sensório motor de

maneira integrada: tato, paladar, olfato, visão e audição, através de diferentes materiais comestíveis ou não que desenvolvam e despertem esses sentidos. Estimularemos o movimento de pinça através do

uso prendedores, da tesoura e o incentivo ao corte de diferentes figuras em diferentes tamanhos e formatos e colagens.

Através do campo de experiência “espaço, tempo, quantidades, relações e transformações”, iremos incentivar a exploração dos diferentes espaços presentes em casa e da brincadeira ao ar livre no quintal de

casa, na escola iremos explorar diferentes espaços e apresentar esses para as crianças, além de falar sobre a natureza, o clima e o mundo ao redor e os cuidados com o mesmo. Para isso teremos a

apresentação visual através de imagens, desenhos, fotos e o contato com a natureza, explorando folhas, terra, areia, água, observando as aves, insetos e animais de pequenos portes e teremos as contações

de histórias com diversos recursos pedagógicos, além do incentivo a plantação de uma horta e das plantações de ervas (chás e temperos), plantação de feijão, milho e outras sementes que sejam de fácil

acesso na escola e ambiente familiar.

Teremos também o incentivo ao cuidado e a preservação da água e as orientações de como tomar os cuidados com a dengue. Essas aprendizagens serão estimuladas de forma lúdica dos números e

brincadeiras de raciocínio lógico que trarão a percepção da noção espacial e da lateralidade.

 

ACOLHIMENTO:

O acolhimento do ano de 2021 ocorrerá de forma a atender a todas as necessidades das crianças e suas famílias. Inicialmente esse acolhimento se dará de maneira remota, onde através das conversas e

trocas com as crianças e famílias, buscaremos entender um pouco das particularidades de cada uma delas, para que possamos entender em qual contexto histórico, social e cultural elas estão inseridas, para

que a troca, a confiança e o respeito possam ser adquiridos alcançando um melhor resultado com relação aos objetivos esperados. Teremos a apresentação através de vídeos enviados às famílias por grupos

de whatsaap, assim proporcionaremos abertura para e escuta das famílias e das crianças para entendermos suas inseguranças, diante do retorno presencial teremos rodas de conversas, acolhimento com

músicas, contações de histórias, brincadeiras, de forma a fazer com que crianças e famílias sintam-se acolhidas, seguras, facilitando esse período de retorno às aulas.

Ao longo do ano serão propostos projetos que facilitem a participação de todas as crianças, ampliando dessa forma o desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico, social e ampliando a visão de mundo das

mesmas.

 

DO MEU CORPO EU CUIDO SIM! O INIMIGO INVISÍVEL

(HIGIENE E SAÚDE/ COVID-19)

 

Duração: Durante todo ano letivo

Justificativa: Avaliando o cenário que está sendo vivenciado devido ao Covid-19, será desenvolvido o papel de indagar a conscientização sobre o mesmo juntamente aos hábitos de higiene e saúde,

oportunizando as crianças e as famílias a garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida e educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e

atitudes que acontecerá no cotidiano escolar e na vida pessoal, visando a terem bons hábitos de higiene e garantia de uma vida mais saudável. Para que tudo isso aconteça realizaremos orientações de

retorno às aulas para os discentes e famílias, essa orientação será oportunizada presencialmente e remotamente. Faremos com que a construção desses novos hábitos aconteça de forma gradativa e positiva,

criando novas formas e práticas da criação e recriação como a escuta ativa, refletindo sobre a necessidade das medidas preventivas para o bem estar social, criando atitudes organizadas para o cuidado do

bem comum.

Objetivos:

• Conscientizar a comunidade escolar quanto à importância do combate ao COVID-19, em função da apropriação de valores referentes à humanização da vida e das relações entre as pessoas.

• Motivar a adoção de hábitos de higiene bem como sua manutenção e prevenção na disseminação do coronavírus. Além disso, desenvolver e aprimorar o domínio de competências básicas 

humanas para evitar os problemas de saúde que venham a surgir no nosso dia a dia. 

• Refletir sobre a necessidade das medidas preventivas para o bem estar social, criando atitudes organizadas para o cuidado da criança e família.

 

Metodologia: Nos momentos de interações e contações de histórias incentivaremos mostrando bons hábitos de higiene e formas de tratar a COVID-19 para que se tenha uma vida saudável, sem a

proliferação do vírus, incentivando bons hábitos de higiene durante a rotina diária como o momento da alimentação, escovação, ao se limparem e lavar as mãos todas as vezes que for ao banheiro e antes das

refeições, conversas e vídeos para hábitos de como a pedir para os familiares cortar a unhas, dentre outros incentivos que serão dados de acordo com a necessidade do momento. Esses momentos serão

desenvolvimentos juntamente com os responsáveis das crianças através de nossas interações para ajudarmos na higiene e prevenção do COVID-19. Estimularemos diariamente através do lúdico a lavagem

das mãos para evitar a proliferação de doenças.
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Avaliação: A avaliação será feita através da observação dos hábitos com o cuidado de seu corpo, reconhecimento do corpo humano e com relatos enviados pela família em relação de como lavar as mãos

corretamente, escovação dos dentes com frequência, a forma de manusear corretamente o uso das escovas de dente, o hábito de tomar banho, cortar as unhas e independência no uso do banheiro, além dos

registros escritos, fotográficos e ou vídeos reportados pelos pais e responsáveis.

 

CUIDAR DO MEIO AMBIENTE TAMBÉM É COISA DE CRIANÇA

(SUSTENTABILIDADE / ÁGUA E DENGUE)

 

Duração: Durante todo ano letivo

Justificativa: Tendo em vista que crianças e adultos necessitam de uma vida saudável e precisam de água em seu cotidiano para a contribuição da mesma, o projeto visa proporcionar uma grande

diversidade de experiências que tem como foco ampliar os conhecimentos sobre as questões relativas à falta de água potável, responsabilidade com o meio ambiente e os benefícios para a saúde na ingestão

de água.   

Considerando a dengue como um problema de saúde pública e que observamos a fácil proliferação da epidemia; Dengue, Aedes Aegypti, Zica vírus e Chikungunya em nossa cidade, surgem-se a necessidade

de elaborar um projeto voltado aos âmbitos da conscientização do uso racional de água, prevenção ao combate à doença e sustentabilidade.  

Espera-se desse trabalho conscientizar sobre os cuidados que se deve ter para evitar o crescimento do foco do mosquito, que será realizado em parceria com a comunidade escolar, familiares e crianças. As

experiências serão oportunizadas através da interação incentivando à conscientização na prática, se apropriando das dependências da unidade (ou remotamente), adotando medidas de controle e

minimizando o agravamento da situação. Dando espaço para ser desenvolvido dentro do assunto o meio ambiente, resgatando materiais estruturados e não estruturados para a confecção de brinquedos para

estimulo da prevenção e preservação.

Os assuntos tratados nesse projeto serão trabalhados seguindo todas as recomendações dos órgãos competentes da saúde e vigilância sanitária.

Objetivos:

·         Incentivar os hábitos de higiene e como manter o mosquito longe do convívio familiar e escolar;

·         Atitudes e desenvolvimento de como evitar a proliferação do mosquito;

·         Conhecer as formas de contágio, prevenção e tratamento.

·         Envolver todas as famílias em nossas ações através das interações por vídeos e histórias.

·         Reaproveitamento de água da chuva de forma consciente para a não proliferação da dengue.

·         Incentivo para o descarte dos lixos e limpeza dos espaços coletivos, em casa e no ambiente escolar.

Metodologia: Os assuntos propostos serão trabalhados com as crianças através das interações com as famílias e crianças, através de contação de história, rodas de conversas sobre como prevenir a dengue,

onde o mosquito costuma a se desenvolver com sua proliferação, construção do mosquito com garrafa pet, jogos ilustrativos com as famílias, assim passando a ideia e evitando a doença causada pela dengue.

Com o consumo consciente disponibilizaremos músicas, apresentações visuais do mosquito, e vídeos. Com o tema sustentabilidade, incentivaremos de forma lúdica, brincadeiras de plantio de feijões e com

sementes frutíferas, assim faremos o acompanhamento do crescimento através das fotos e vídeos enviados pelos responsáveis, e sempre com lembretes aos responsáveis para o incentivo ao plantio e horta

saudável em casa juntamente com as crianças.  

 

Avaliação: A avaliação será feita a partir da observação das reações das crianças através das fotos, vídeos postados e acompanhamento das plantações durante as atividades propostas e dos avanços dentro

das propostas solicitadas através de relatos enviados pelos responsáveis para a CEI. 

 

NO PAÍS DAS VITAMINAS

(ALIMENTAÇÃO SAUDÀVEL)

 

Duração: Ao decorrer do ano letivo

Justificativa: Sabemos da grande importância da alimentação saudável, que por sua vez tem inicio na primeira infância, nessa fase a criança tem uma melhor aceitação por diversos tipos de alimentos, pois

seu paladar está suscetível á aceitação. Dessa forma o professor tem como tarefa prioritária, a escuta e o reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada criança observada e atendida em sua

individualidade. O projeto tem o intuito de promover o incentivo e o estimulo de uma alimentação saudável, a fim de priorizar a reeducação alimentar, com a importância de consumir alimentos naturais para

uma vida saudável. A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e tem o objetivo de desempenho fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação

com espaço favorecido de hortaliças e frutas.   

Os projetos citados serão desenvolvidos presencialmente e estarão adaptados ao ensino híbrido.

Objetivos:

·         Conscientização da alimentação saudável;

·         Reconhecimento dos alimentos nutritivos;

·         Reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde dando ênfase as frutas.
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·         Identificar cores, texturas e os diferentes sabores das frutas.

 

Metodologia: Através das estimulações com os pais, responsáveis e educadores, as crianças irão experimentar alimentos diferentes de o seu contexto alimentar, através de degustação dos mesmos, brincar

com teatro palitoches de frutas, criações de receitas com as frutas, solicitando as famílias a participação e produção de sucos, vitaminas e alimentos fora do contexto das crianças e experimentação dessas

receitas, classificação das frutas através de comparações quanto às cores e tamanho, reconhecer texturas, diferenciar sabores (doce, azedo, amargo), identificar alimentos no momento das refeições, serão

incentivadas a experimentar novos sabores e possibilidades culinárias, fazer pinturas com tintas feitas de alimentos e carimbos de frutas, legumes e verduras.

 

 O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças interagem, criam,

experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de espaços, pois os protocolos sanitários adotados,

diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o

manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 

 

Avaliação: A avaliação será feita por meio de observações e relatos enviados pelos pais e responsáveis das crianças, referentes aos hábitos e experimentos adquiridos, ao experimentar novos alimentos, no

reconhecimento e na diferenciação de frutas, verduras e legumes e no reconhecimento de seus diferentes sabores, apropriação das cores dos legumes e frutas. Além dos registros diários escritos, fotográficos

e vídeos.
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PLANO INDIVIDUAL
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
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creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 96 de 200



Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível
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OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001281 - LIGIA ELOI FERREIRA SILVA

PLANO ANUAL INDIVIDUAL 2021 – AG II D

PROFESSORA: Lígia Eloi Ferreira Silva

AUXILIARES: Ana Maria Rodrigues Fagundes, Gesiane Silva Cantanhêde, Juciene Rodrigues dos Santos, Vanessa Moraes Machado e Elizangela de A. Trindade do Carmo.

 

APRESENTAÇÃO

Lígia Eloi Ferreira Silva, nasci em Campinas – SP em 1988, formada em pedagogia pela Uniesp em 2017.

Escolhi a Pedagogia como profissão por ter um amor e um respeito imenso pelas crianças. Em 2015 comecei meu trabalho na educação infantil estagiando por 2 anos pela
prefeitura de Campinas, na Cemei Presidente Castelo Branco, foi ali que tive a certeza de ter escolhido a profissão certa, a profissão do amor. Em 2017 com o término do estágio
passei a trabalhar no CEI Sônia Lenita, como cuidadora de crianças com necessidades especiais.

Em 2018, tive a grande oportunidade de trabalhar como Professora no CEI Ministro Gustavo Capanema, podendo dessa forma colocar em prática todos os desejos do meu
coração e me realizando profissionalmente, ali permaneci até dezembro de 2020.

Esse ano de 2021, com muito prazer e alegria dou início aos meus trabalhos no CEI Anízio Teixeira, onde estarei atuando como professora no agrupamento II D.

Para a execução de um bom trabalho contarei com uma equipe de 6 auxiliares de educação, sendo 3 no período da manhã e 3 no período da tarde.

Essas são educadoras que fornecem auxilio ao meu trabalho atuando nos cuidados e em todos os momentos em que as crianças permanecem na Unidade Escolar.

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

A turma é composta por trinta crianças, sendo 15 meninas e 15 meninos, com faixas etárias entre um ano e oito meses e três anos e três meses. Devido ao distanciamento
social causado pelo Covid 19, inicialmente não pudemos ter um contato direto com as crianças e conhecer suas particularidades, esse contato aconteceu de forma remota através
das plataformas digitais, a partir de maio de 2021, o atendimento presencial retornou seguindo uma escala de revezamento semanal.

ADAPTAÇÃO

Para o período de adaptação das crianças, pretendemos trabalhar com a apresentação da turma e trocas de diálogos remotamente entre nós, famílias e crianças com reforço a
escuta das mesmas, para entendermos os sentimentos e emoções de cada uma delas, devido a pandemia do COVID-19. Trabalharemos também com contações de histórias,
músicas, incentivos a danças, gestos e movimentos, trabalharemos com o incentivo aos cuidados de higiene pessoais para evitar a contaminação pelo COVID-19, além de diversos
estímulos no momento do brincar e do se alimentar de modo a promover o desenvolvimento integral da criança, sua autonomia e segurança.  

No primeiro contato com as famílias buscaremos informações importantes sobre as crianças de modo a garantir a segurança das mesmas.

Todas as atividades desenvolvidas, devido a pandemia do COVID-19, serão pensadas de modo a serem desenvolvidas tanto em casa com nossa orientação e ajuda dos
familiares para execução, quanto no ambiente escolar. Elas são para e com as crianças e precisam fazer sentido para elas de forma a trazer aprendizado. A todo tempo, estaremos
mediando os atos por meio da linguagem e das brincadeiras e estes seguem um rumo que valoriza a aprendizagem e que nos permite afirmar o quanto uma relação de cuidado e
respeito com as crianças traz resultados positivos.

TEMA CENTRAL

O tema central proposto para o ano de 2021 foi escolhido de forma conjunta entre as Professoras dos agrupamentos II.

Os projetos anuais coletivos serão desenvolvidos através do tema: “Cuidando do nosso planeta através da Sustentabilidade”, de modo a tentar conscientizar as crianças sobre
a importância do cuidado com o meio ambiente com o incentivo a sustentabilidade. A ideia é leva-los a pensar como nossas ações, impactam diretamente o meio ambiente, sendo
elas negativas ou positivas, e teremos o incentivo ás ações positivas, para cuidarmos cada dia mais do meio ambiente, estimulando os cuidados e a valorização do mesmo.

No AGII D iremos trabalhar o tema central com diferentes recursos, como histórias contadas através de livros convencionais, dedoches, bonecos de fantoche, através de
imagens, de vídeos e objetos apresentados para as crianças, além da reutilização constante de materiais recicláveis para muitas das atividades que serão desenvolvidas ao longo do
ano.

PROPOSTAS PARA OS DIVERSOS TEMPOS E ESPAÇOS EDUCATIVOS

No momento, devido a pandemia do Covid-19, estamos trabalhando remotamente, portanto inicialmente a interação, socialização vai acontecer de via WhatsApp e Facebook.
Diante do retorno, a exploração do espaço irá acontecer respeitando a todas as regras de distanciamento social e seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio
pelo Covid- 19.

Para os diversos tempos e espaços educativos, iremos promover experiências para as crianças, que levem as a perceber que são partes integrantes do mundo e que essas
situações rotineiras são fundamentais e irão fazer parte de suas vidas. Iremos tentar situa-las sobre a nova realidade, hábitos e costumes que teremos que adquirir devido ao novo
vírus, que ainda é tão desconhecido pelo ser humano.

As crianças serão recebidas sempre com muito amor, respeito e carinho, mas com uma nova forma de dar afeto. Os abraços serão substituídos pelos gestos, olhares,
cumprimentos com os pés, saudações orientais, toques de mãos, dentre outros que iremos descobrir juntos com o convívio diário.
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As explorações desses espaços acontecerão principalmente nas áreas externas, onde a circulação do ar é maior. As atividades serão feitas com respeito ao distanciamento
social, através da demarcação do espaço para cada criança. Cada criança deverá ter seu próprio kit de materiais e brinquedos para realização das atividades, os mesmos deverão
passar por um processo de assepsia todos os dias após seu uso.

Teremos o incentivo a boa alimentação através de canções, de apresentações para as crianças dos alimentos. As mesmas serão incentivadas (diante de suas condições) a
terem uma alimentação saudável e balanceada e a experimentar novos legumes, frutas e verduras de forma a reforçar esse incentivo.

As crianças serão incentivadas manter bons hábitos de higiene, reforçando a importância dos mesmos para evitar o contágio pelo Covid-19 e a fazer os cuidados de higiene
pessoal, como se limparem, lavar as mãos, fazer uso de álcool gel, dentre outros hábitos que mantenham e preservem a saúde.

O incentivo a escovação dos dentes, logo após as principais refeições: almoço e jantar serão constantes em nossas conversas. Teremos contações de histórias sobre os
assuntos, confecção de cartazes e vídeos.  

Iremos proporcionar atividades enriquecedoras à partir de leitura de livros, contações de histórias com diferentes recursos e sempre daremos reforços positivos, de modo a
fazer com que as crianças aumentem suas habilidades de linguagem e raciocínio.

Para ajuda-los no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e sociais, além das habilidades da linguagem e despertar o interesse por coisas novas, iremos trabalhar com
cada criança individualmente em algumas situações e outras em grupo. As crianças irão receber instruções e estímulos. Sempre traremos ideias e conceitos que estimulem as
crianças no seu desenvolvimento integral.

Todas as propostas poderão ocorrer tanto de maneira remota, quanto presencial diante de um possível retorno.

AS DIFERENTES PROPOSTAS IRÃO EXPLORAR OS SEGUINTES CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:

EU, O OUTRO E NÓS : Com o objetivo de criar oportunidades que favoreçam a descoberta de si mesmos, do mundo, o experimentar e o brincar de modo prazeroso,
possibilitando que a criança construa a sua identidade, autonomia, através das brincadeiras, das interações socioculturais e das diferentes situações estabelecidas através do contato
com outras crianças, seus pares e através da exploração de situações e interações sociais.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: Com a proposta de promover o desenvolvimento motor e integral das crianças tornando-as seres mais sociáveis e desinibidos,
conhecendo-se e propiciando um ambiente repleto de amor, respeito á relação com as crianças e de troca de conhecimento. Elas conseguem se expressar demonstrando suas
necessidades básicas através dos choros, gestos, movimentos corporais e expressões. É importante para o desenvolvimento das crianças que elas se movimentem e façam gestos
para brincar, se expressar e se comunicar e dessa forma desenvolvam habilidades corporais.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: Com a proposta de proporcionar as crianças atividades que desenvolvam a aprendizagem,
a partir do ato crítico e criativo de pensar e experimentar, valorizando a linguagem artística e se expressando através de seus traços, além de explorar a percepção visual através
das cores e estimular a coordenação motora fina; iremos proporcionar para as crianças diversos momentos em contato com a pintura, com diferentes sons, cores e formas.

Quando uma criança consegue diferenciar formas, ele consequentemente aumenta sua percepção visual.

Leva-las a perceber e discriminar materiais sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais; brincar com a música, dançar, explorar diversos gêneros musicais, imitar,
inventar e reproduzir criações musicais; expressar sensações e sentimentos por meio das brincadeiras com a música, além incentivar as crianças a se comunicarem com todos que
estão ao seu redor, estabelecendo com o mundo alguma forma de interação. Apresentar para as crianças diferentes sons que nos rodeiam e familiariza-las com eles, além de
apresentar diversas músicas é fundamental para o bom desenvolvimento das mesmas.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO : Reforçar as experiências com a linguagem oral que ampliem as diversas formas sociais de comunicação que estão presentes
em nossa cultura e estimular a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, são coisas fundamentais para o bom desenvolvimento das crianças. Teremos contação de histórias com
diferentes recursos, como meias, dedoches, fantoches abordando diferentes temas coerentes ao nosso dia a dia.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES:  Com a proposta de que as crianças aumentem o conhecimento do mundo através de valores, ideias,
conceitos, objetos e representações sobre os mais variados temas. Este trabalho deve propiciar experiências que possibilitem conhecimento das diversas formas de representação e
explicação do mundo social e natural, para que as crianças estabeleçam de forma progressiva diferenciações entre o real e o imaginário, além de leva-las a perceber as noções
espaciais como ferramentas necessárias ao seu cotidiano.

PROJETOS

Os agrupamentos II irão trabalhar com três projetos em comum, sendo eles:

DO MEU CORPO EU CUIDO SIM! O INIMIGO INVISÍVEL

(Covid 19 / Higiene e saúde)

DURABILIDADE

 Durante o ano letivo

JUSTIFICATIVA

Diante do novo vírus que assombra a humanidade, viu se a necessidade de conversar com as crianças sobre assunto, mostrando como podemos aliar os cuidados com a higiene
e saúde aos cuidados para se evitar o contágio pelo Covid-19. Queremos conscientizar as crianças, de modo que elas sejam as agentes conscientizadoras em suas famílias e na
comunidade escolar. 

OBJETIVOS
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·                     Conscientizar as crianças e suas famílias sobre a importância de manter bons hábitos de higiene para manter a boa saúde e manter os microorganismos longe.

·                     Associar esses bons hábitos de higiene ao Covid-19 e ou outras doenças que podem ser causadas caso esses hábitos não sejam mantidos.

·                     Tornar esses hábitos rotineiros na vida das crianças.

 METODOLOGIA

Inicialmente os trabalhos aconteceram de forma remota, com interação entre crianças e famílias via WhatsApp ou Facebook, isso deverá acontecer através da escuta das
famílias e das crianças, de conversas, vídeos e atividades de conscientização, com explicações significativas para as crianças, para que elas entendam a importância e compreendam
o porquê são necessários os antigos hábitos de higienes e esses novos hábitos adotados a partir do surgimento do Covid-19. Com o atendimento presencial teremos também,
músicas, contações de histórias, brincadeiras,o incentivo ao uso de máscaras, uso do álcool gel, lavagem constante das mãos, assepsia dos materiais e brinquedos, uso de luvas
quando necessário, e todos os novos hábitos que forem surgindo com relação ao Covid-19, para garantir a segurança e a saúde de todos nós.

 

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita à partir da observação do envolvimento e das reações e desenvolvimento das mesmas, durante as atividades propostas e através de relatos enviados
pelos responsáveis para a Unidade Escolar. 

 

CUIDAR DO MEIO AMBIENTE TAMBÉM É COISA DE CRIANÇA

(Sustentabilidade / Água e dengue)

DURAÇÃO

Durante o ano letivo

JUSTIFICATIVA

As crianças são a nossa futura geração e é de extrema importância que elas se conscientizem sobre o seu papel nos cuidados com a natureza, com os animais e com o meio
ambiente de maneira geral, de modo a tentar diminuir os impactos que a falta de cuidado do ser humano, tem causado no meio ambiente e transformar essa realidade, tentando
impactar na diminuição do aquecimento global e do efeito estufa. Quando cuidamos do meio ambiente, automaticamente estamos cuidando da água e trabalhando na prevenção da
dengue, já que a proliferação da mesma, está associada a falta de cuidados com o lixo, com as plantas e com a água. Ambos os assuntos caminham de mãos dadas.

OBJETIVOS

·                     Escutar as famílias e crianças para entender o que elas conhecem sobre o assunto

·                     Conscientizar as crianças sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, o que já inclui os cuidados com a água e medidas que devem ser adotadas para evitar
o crescimento de focos do mosquito da dengue.

·                     Reforçar os cuidados com o meio ambiente

·                     Tornar as crianças agentes conscientizadoras no cuidado com o meio ambiente, com a água e na prevenção da dengue

·                     Ensinar pequenos hábitos que podem ser fundamentais para o cuidado com a natureza

·                     Incentivar a separação e reaproveitamento de materiais recicláveis

·                     Incentivar a plantação de uma árvore ou de pequenas mudas de legumes, ervas e frutas e os cuidados com as mesmas.

METODOLOGIA

Inicialmente os trabalhos aconteceram de forma remota, com interação entre crianças e famílias via WhatsApp ou Facebook, e se dará através de escuta e conversas com as
crianças e famílias, através da musicalização, de contações de histórias, do incentivo ao cuidado com a água e com a natureza, de confecções de jogos, instrumentos musicais e
brinquedos feitos à partir de materiais recicláveis, do incentivo a plantação de uma árvore, além das conversas e incentivos aos cuidados para evitar o aumento do foco da dengue e
consequentemente uma diminuição nos índices da doença.

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita à partir da observação do envolvimento e das reações e desenvolvimento das mesmas, durante as atividades propostas e através de relatos enviados
pelos responsáveis para a Unidade Escolar. 

NO PAÍS DAS VITAMINAS

(Alimentação saudável)

DURAÇÃO
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Durante o ano letivo

JUSTIFICATIVA

Hoje infelizmente as crianças estão deixando de comer comidas saudáveis para comer comidas industrializadas. A quantidade de aditivos químicos nos alimentos
industrializados, os tornam muito mais saborosos e a criança por esse motivo, acaba preferindo muito mais esse tipo de alimento, porém os mesmos não são nenhum pouco
saudáveis e a longo prazo podem ser muito prejudiciais a saúde. É necessário conscientizar as crianças sobre uma alimentação saudável e mostrar a elas o quanto os alimentos
vindos diretamente da terra, ou seja, os In natura, trazem benefícios à saúde.

OBJETIVOS

·                     Apresentar alimentos saudáveis

·                     Dar exemplos de uma boa alimentação

·                     Incentivar uma alimentação saudável e balanceada das crianças para consequentemente ter uma boa saúde.

·                     Conscientiza-las sobre a importância da utilização de todas as partes e do reaproveitamento dos alimentos, evitando assim o desperdício dos mesmos.

·                     Incentivar a plantação de uma horta

·                     Leva-las a valorizar mais a natureza e promover uma alimentação saudável através dos cuidados com a horta e do contato direto com o alimento desde o seu processo
inicial (plantação).

·                     Ensinar receitas saudáveis

METODOLOGIA

Inicialmente os trabalhos aconteceram de forma remota, com interação entre crianças e famílias via Whatsapp ou Facebook. Isso deve acontecer através da escuta das crianças
e famílias, através da musicalização, das contações de histórias, do incentivo a experimentar novos sabores através de frutas, legumes e verduras sempre respeitando as condições
das famílias, através da confecção de cartazes, de apresentações de alimentos saudáveis e explicações sobre seus benefícios, do incentivo a plantação de uma horta e dos cuidados
com a mesma, do ensinamento de receitas simples e saudáveis, através da conscientização das famílias para dar exemplo no momento de se alimentar, através do incentivo das
comidas In natura.

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita à partir da observação do envolvimento e das reações e desenvolvimento das mesmas, durante as atividades propostas e através de relatos enviados
pelos responsáveis para a Unidade Escolar.

 

OBSERVAÇÕES

Trabalharemos respeitando ao decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020, que dispõem sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que
compõem o sistema municipal de ensino de Campinas e conforme a resolução SME nº 006, de 1 de Setembro de 2020 que dispõe as diretrizes e os procedimentos para a organização
do trabalho nos Centros de Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação Infantil de Instituições Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação, SME, no contexto de
enfrentamento ao novo coronavírus (COVID -19).

Para todas as atividades, iremos trabalhar com a intencionalidade, pois cada criança possui sua própria fase de desenvolvimento e cada criança reage de uma forma diferente a
determinada atividade e estímulos.

As crianças são seres em desenvolvimento. Devemos pensar que devemos estimulá-las a se tornarem seres pensantes, seres que imaginam e criam.   Temos que respeitá-las,
ensiná-las e principalmente amá-las.

Todas as propostas foram pensadas para serem trabalhadas tanto em casa devido a pandemia do Covid-19, quanto na Unidade Escolar caso haja um retorno presencial das
crianças dos agrupamentos II.

AVALIAÇÃO GERAL

A avaliação das crianças será feita à partir da observação do envolvimento e da participação nas atividades propostas e das reações, envolvimento e desenvolvimento das
crianças à partir das propostas de atividades.  Cada criança é avaliada individualmente e a avaliação é continua.
  
             O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as
crianças interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta
de espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 

REGISTROS
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Os registros de desenvolvimento de cada criança serão realizados através da observação em todas as atividades propostas ao longo do ano letivo, através de registros de
imagens, relatórios, portfólios e anotações.

 

‘NÃO SE PODE FALAR EM EDUCAÇÃO SEM AMOR”

                                                                                       Paulo Freire

 

Fonte:

https://educacaoinfantil.aix.com.br/bncc-na-educacao-infantil-o-guia-completo/
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911000868 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOLFETTI

PLANO INDIVIDUAL
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.
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Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
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considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.
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- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.
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HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.        

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf, Acessado em 20/02/2021.

http://dionesbarcelos.blogspot.com/2012/10/modelos-de-planos-de-aee-para-alunos-di.html?m=1, Acessado em 20/02/2021

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf, Acessado em 20/02/2021.

https://evanildes07.blogspot.com/2019/02/planejamento-bimestral-para-educacao_5.html, Acessado em 20/02/2021.

https://www.youtube.com/watch?v=9CUmfpBTeg&feature=youtu.be, Acessado em 20/02/2021

https://novaescola.org.br/noticias, Acessado em 20/02/2021
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000798 - NATHALIA SPINA LABELA

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 2021

 

             AGRUPAMENTO:  II E

PROFESSORA: NATHÁLIA SPINA LABELA FELER

AGENTES EDUCACIONAIS PERÍODO MANHÃ: BEATRIZ BIANCA DE OLIVEIRA, JÉSSICA GOMES DA SILVA, ISABELA PINTOR DE FARIAS e HELLEN PEREIRA MOREIRA.

AGENTES EDUCACIONAIS PERÍODO TARDE: Estão em processo de contratação.

 

APRESENTAÇÃO
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  Nathália Spina Labela Feler, nascida em Campinas/SP no ano de 1994, formada em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera de Campinas em 2018, pós graduanda em Atendimento
Educacional Especializado e Educação Especial, com previsão de término para outubro de 2021.

Escolhi o curso de pedagogia para que de alguma forma eu pudesse contribuir para uma educação melhor, em 2016 tive a minha primeira experiência na educação infantil como
agente de educação, onde atuei até o ano de 2020. Neste ano de 2021, fui em busca de novas oportunidades e realização profissional, estou muito feliz por poder atuar como
professora e por ter sido tão bem acolhida pelo Grupo Ana Brasil / GOE no CEI Anisio Spinola Teixeira.

A equipe de trabalho do agrupamento II E é composta por mim, com jornada de trabalho semanal de 22 horas e, 6 agentes de educação infantil, Beatriz Bianca de Oliveira, Jéssica
Gomes da Silva e Isabela Pintor de Farias, que cumpriram a jornada de trabalho no período da manhã e 3 agentes educacionais que cumpriram a jornada de trabalho no período da
tarde (estão em processo de contratação).

A turma do agrupamento II E do ano de 2021, até o momento possui 29 crianças matriculadas com idades entre 1 ano e 10 meses a 3 anos e 3 meses, sendo 17 meninos e 12
meninas, de famílias que moram nos arredores do CEI BEM QUERER PROF ANÍSIO SPÍNOLA TEXEIRA, situada no bairro Jardim Fernanda, na cidade de Campinas.

Diante da pandemia COVID-19 que estamos enfrentando, inicialmente não foi possível descrever as características da turma, pois as atividades presenciais foram suspensas
conforme as orientações do decreto abaixo: 

 DECRETO Nº 20.768 DE 16 DE MARÇO DE 2020, DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES EDUCACIONAIS QUE COMPÕEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
DE CAMPINAS.

O retorno presencial foi efetivado com escala de revezamento semanal, respeitando todos os protocolos sanitários e distanciamento em maio de 2021.

ACOLHIMENTO 

Inicialmente o acolhimento se deu de forma remota, através das redes sociais, onde foram preparadas atividades e vídeos que possam fazer a interação e a socialização com as
crianças, famílias e comunidade, de forma que se sintam acolhidas mesmo que virtualmente. Para o retorno presencial a partir de maio, a unidade escolar foi preparada, respeitando
todos os protocolos sanitários para se evitar o contágio da Covid-19, garantido a segurança e bem estar de todos, com atividades lúdicas e de fortalecimento de vínculo.

TEMA CENTRAL

O tema central e os projetos a serem desenvolvidos foram elaborados de forma coletiva com as professoras dos agrupamentos II e o tema norteador será Cuidando do nosso
planeta através da Sustentabilidade, e os temas a serem desenvolvidos são: COVID-19/ higiene e saúde, sustentabilidade / água e dengue e alimentação saudável.

 O tema central e os projetos foram pensados de acordo com o que estamos vivenciando nos últimos tempos, pandemia COVID-19, aumento da produção de lixo e do uso da água,
aumento nos casos de dengue, o consumo excessivo de alimentos industrializados e da importância de criar hábitos simples de higiene para a prevenção de doenças, dentre outras
coisas. Caso surja a necessidade de novos projetos o mesmo será replanejado no decorrer do ano.

Todas as atividades serão planejadas de acordo com a BNCC, organização curricular da educação infantil que está estruturada em cinco campos de experiências: O eu, o Outro, e o
Nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Iremos trabalhar com músicas de diferentes ritmos, histórias contadas e cantadas, livros, fantoches e dedoches, tinturas e diferentes texturas, recortes de imagens com as mãos,
confecção de brinquedos com materiais reciclados, diversas atividades que possam estimular o movimento e reconhecimento do corpo, a construção da identidade, o reconhecimento
do espaço, a autonomia para fazer a higiene pessoal, reconhecimento dos pertences, incentivar a reeducação alimentar, a importância da coleta seletiva e do uso racional da água.
Desenvolver as habilidades de raciocínio lógico, cognitiva e motora, e a oralidade.

Estamos enfrentando momentos de incertezas e de muitas mudanças, teremos que ter novos hábitos e cumprir protocolos, vale ressaltar que é momento de dar voz as crianças,
ouvi-las, respeitando o espaço e os limites do outro, suas emoções e sentimentos, priorizando a importância de um trabalho consciente e responsável pela infância.

Todas as atividades serão elaboradas de forma com que possam ser desenvolvidas presencial ou remotamente, com todos os cuidados necessários para que se mantenha o
distanciamento social e que cumpram todas as normativas sanitárias.

 

PROJETOS COLETIVOS

 TEMA: DO MEU CORPO EU CUIDO SIM!  O INIMIGO INVISIVEL

             (COVID-19 / Higiene e Saúde)

 

Justificativa

   Diante da situação atual recorrente da pandemia corona vírus (covid-19), o projeto tem como intuito promover ações e reflexões sobre a importância de praticar bons hábitos de
higiene para que possam ser prevenidas diversas doenças, cuidando assim não só da minha saúde, mas também das pessoas que estão ao redor.

Objetivo Geral:

 Conscientizar sobre a importância de se ter bons hábitos de higiene e como esses hábitos, podem ajudar na prevenção de doenças de forma em geral.

Objetivos Específicos:

- Explicar a importância do uso da máscara, lavagem das mãos e uso de álcool gel para a prevenção do contágio do covid-19;

- Ensinar e estimular os hábitos de higiene pessoal, tais como: lavagem das mãos, higiene bucal e corporal;

- Reconhecer as partes do corpo e objetos utilizados na higienização;

- Promover a autonomia para execução das tarefas;

- Oportunizar situações por meio das quais possam estabelecer relações com o cotidiano;
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          - Interagir com as famílias e comunidade de forma com que possam colocar em prática o aprendizado.

Metodologia

Na interação com as crianças, famílias e comunidade, serão propostas atividades que façam refletir sobre situações e doenças presentes no cotidiano e que podem ser evitadas com
uma simples mudança de hábito, tais como: higienizar as mãos antes das refeições e após utilizar o banheiro, escovar os dentes após as principais refeições: café da manhã, almoço
e jantar, manter as unhas limpas e curtas. Para que aja essa interação e interesse em mudar de hábitos utilizaremos diferentes recursos, tais como: contação de histórias, vídeos
explicativos, troca de experiências, dinâmicas de incentivo, fantoches e músicas, tudo de forma bem lúdica e de fácil entendimento.

Cronograma: O projeto será desenvolvimento durante todo o ano letivo.

TEMA: NO PAÍS DAS VITAMINAS

             Alimentação Saudável 

Justificativa

   É de grande importância que a criança tenha conhecimento dos diversos alimentos ainda na introdução alimentar, sabemos que esse período ocorre entre os 6 meses a 2 anos de
idade, apresentar diversas texturas, sabores e cores é fundamental para que se tenha uma boa alimentação; houve um aumento no consumo de alimentos industrializados devido a
praticidade, porém são alimentos nada benéficos para a saúde, o projeto tem como intuito incentivar a reeducação alimentar, apresentando os benefícios dos alimentos para a nossa
saúde.

Objetivo Geral:

 Despertar o interesse por alimentos que não estão inclusos no cardápio diário, destacando a importância do consumo dos alimentos saudáveis para a promoção de uma boa saúde.

Objetivos Específicos:

- Identificar os hábitos alimentares das crianças;

- Incentivar o consumo de novos alimentos;

- Promover experiências com diferentes texturas, sabores e cores;

- Compreender a necessidade da higienização e manipulação correta dos alimentos;

- Conhecer árvores frutíferas que temos plantadas na escola;

- Identificar quais alimentos aumentam a nossa imunidade e previnem doenças.

Metodologia

Conversar com as crianças sobre o que elas entendem por alimentação saudável e seus benefícios para a saúde, trabalhar com recorte de frutas, legumes e verduras, pedir para que
eles montem pratos que estão acostumados a comer e fazer uma comparação com um prato mais saudável, elaborar receitas que possam ser preparadas por eles, utilizar de livros e
músicas para promover a reflexão. Explicar o porquê alguns alimentos fazem mal para o organizamos se forem consumidos em excesso, tais como: doces, balas, chicletes, pirulitos,
salgadinhos, entre outros.

Cronograma: O projeto será desenvolvimento durante todo o ano letivo.

 

TEMA: CUIDAR DO MEIO AMBIENTE TAMBÉM É COISA DE CRIANÇA

             (Sustentabilidade – Água e dengue)

Justificativa

 O projeto tem como foco ampliar os conhecimentos sobre as questões relativas à falta de água potável, responsabilidade com o meio ambiente, a coleta seletiva do lixo,
considerando a dengue como um problema de saúde pública e de fácil proliferação, criar ações para que possam ser colocadas em práticas contribuindo para diminuição da
proliferação do mosquito e conscientizar sobre o uso racional da água e a preservação do meio ambiente.

Os assuntos tratados nesse projeto seguirão todas as recomendações dos órgãos responsáveis da saúde e vigilância sanitária.

 

Objetivo Geral:

Conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como o uso da água e a separação do lixo de forma seletiva, evitando assim a proliferação da dengue.

Objetivos Específicos:

- Incentivar a prática de atitude consciente sobre a limpeza dos lugares onde frequentamos;

- Conscientizar sobre o uso em excesso da água;

- Incentivar o descarte e separação do lixo de forma apropriada;

- Promover ações que incentivem a limpeza da área externa, para evitar a proliferação da dengue;

- Reutilizar materiais reciclados para confecção de itens de decoração e brinquedos.
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Metodologia

Conversar com as crianças e identificar qual o conhecimento que eles possuem sobre a importância da água, a separação do lixo, se já teve algum caso de dengue ou outra doença
na família, criar vídeos explicativos, dinâmicas para trabalhar com toda a família e comunidade, reutilizar garrafas pets para confeccionar vasos de flor, criar brinquedos com
materiais reciclados, pintura de forma criativa, trocar experiências, utilizar músicas, histórias, cantigas, figuras, tudo de forma bem lúdica e de fácil entendimento.

Cronograma: O projeto será desenvolvimento durante todo o ano letivo.

 

Avaliação

A avaliação acontecerá durante todo o processo de desenvolvimento das atividades seja ela remota ou presencial, mediante a participação e interesse das crianças e famílias pelas
atividades propostas. Atentando-se para o fato de que cada criança possui o seu tempo de aprendizagem e, que não acontece de forma simultânea, contamos com a participação
efetiva dos familiares para a realização das atividades proposta. Serão utilizados registros diários e avaliação descritiva individual do desenvolvimento de cada criança, além de
solicitar fotos e relatos sobre a atividade proposta.

Referências

Base Nacional Comum Curricular - Educação é a Base (mec.gov.br)

Disponível:http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil.  Acesso em: 21 fev. 2021

 

Projeto Alimentação Saudável para Educação Infantil na Escola (escolaeducacao.com.br)

Disponível:https://escolaeducacao.com.br/projeto-alimentacao-saudavel-para-educacao-infantil-na-escola/ . Acesso em: 23 fev. 2021
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911000868 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOLFETTI

PLANO INDIVIDUAL
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
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Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.
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A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
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Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)
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- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.        

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Plano Individual

 

Professora: Jaquelini Silva de Lima

Agrupamento: AG III A

Ano: 2021

 

Eu, Jaquelini Silva de Lima, graduada em licenciatura plena em Pedagogia com formação no ano de 2017, pela Faculdade Anhanguera de Campinas e cursando pós graduação
em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela faculdade Faveni (Dom Alberto), estou como Professora de Educação Infantil no CEI BEM QUERER “Prof. Anísio Spínola Teixeira” desde
fevereiro de 2021. Professora responsável pelo agrupamento III A, no período da manhã.

No ano de 2020 as aulas foram suspensas devido a pandemia do Covid-19 onde fez-se necessário o decreto Municipal de n°20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a
suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas. Sendo assim, iniciamos o ano letivo de 2021 de
forma remota e a partir de maio retornamos com as atividades presenciais com escala de revezamento semanal, onde as atividades pedagógicas precisaram ser planejadas e (re)
planejadas de acordo com a realidade do momento que estamos vivendo.

O agrupamento III A é composto por 33 crianças, sendo 19 meninas e 14 meninos. Devido a Pandemia do Covid-19 ainda não foi possível conhecer as crianças de forma
presencial. O agrupamento possui crianças de faixa etária diferentes, respeitando as diretrizes e normatização da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campinas. Para
auxílios eventuais, a unidade escolar conta com quatro agentes educacionais de apoio, a Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do
Socorro C. Costa, além da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira.

Neste agrupamento, temos a presença de uma criança com surdez moderada, onde a professora de educação especial em articulação com a professora da sala promoverá
adaptações e ações educativas visando a inclusão e a convivência com as demais crianças da turma.

O acolhimento e a adaptação será para promover a interação, a segurança para o novo, além de conforto emocional para as crianças. Devido a Pandemia do Covid-19, no
momento teremos que respeitar todas as regras de distanciamento social e com isso não será possível inicialmente o contato físico. Com isso trabalharemos de forma responsável e
carinhosa com as crianças dando ênfase no diálogo e escuta.  Na sala de referência realizaremos através da roda de conversa, para promover a socialização, atividades conhecer o
outro e novas descobertas do cotidiano através de músicas, contos e brincadeiras, levando sempre em consideração a trajetória educacional da criança, assim como suas vivências.
O momento de leitura será diário e o objetivo será oportunizar o contato com a fantasia, a imaginação, a criatividade, o desenvolvimento e ampliação da oralidade, a interação entre
os pares e os adultos envolvidos e principalmente a construção de saberes e noção de mundo.

Trabalharemos com o tema central A ACOLHIDA NOS TEMPOS DE HOJE com a escuta e a troca com as crianças que consiste em observar, entender e agir sobre as situações
que elas trarão durante e após a pandemia. Usar a metodologia da escuta para entendermos a singularidade de cada criança e assim alcançarmos os objetivos propostos durante
todo o ano letivo.

 

O CEI BEM QUERER Prof. Anísio Spínola Teixeira, possui vários espaços internos e externos para serem explorados. Assim, o planejamento das ações educativas (hora do conto,
leitura, brincadeiras, atividades que envolvam a expressão corporal e da arte), serão planejadas de maneira a aproveitar e explorar esses espaços, diante de um possível retorno
presencial e respeitando as normas de saúde e distanciamento. Dentre eles: o pátio interno, os parques externos, casa de bonecas, casa do Tarzan, quiosques e a horta.

O (re)planejamento para a utilização dos espaços é importantíssimo para enriquecer e diversificar as atividades propostas pela professora.

No pátio utilizaremos para contar histórias, circuitos, bambolês, gincanas, brincadeiras com bola, corda e brincadeiras diversas. O parque é um ambiente livre onde as crianças
têm contato com a natureza, com a terra, o gramado, a areia e os brinquedos. No parque será possível relembrar as regras e combinados, desenvolverem a coordenação motora e o
convívio social. Na casa de bonecas, as crianças poderão usar a imaginação, a fantasia, o verdadeiro faz de conta, explorando o espaço com riqueza. Utilizaremos o quiosque para
brincadeiras dirigidas, contação de histórias, experiências e curiosidades da turma, além do contato com a natureza. Na sala de referência, exploraremos cantinhos com diversos
materiais, separados individualmente como: livros, brinquedos e jogos pedagógicos e outros materiais como tintas, pincéis, papel, massinhas. As crianças conseguirão aproveitar todo
o ambiente para novas descobertas, curiosidades e construção do saber. Os cantinhos são estratégias de ensino onde iremos colocar em prática durante ao longo do ano para
promover e alcançar objetivos de maneira diversificada e significativa para a criança.

Durante o ano teremos como objetivo desenvolver alguns projetos, pensados e combinados a partir de observações (do ano anterior e do período atual) e reflexões realizadas
nos encontros coletivos. Portanto, teremos projetos em comum (Covid-19, Água- Fonte de Vida, Alimentação Saudável e Resgatando brinquedos e brincadeiras antigas), por se
tratarem de temas amplos que poderão ser adequados de acordo com as especificidades da turma e o agrupamento, assim como poderão surgir projetos específicos para cada turma
conforme as experiências vivenciadas e segundo as singularidades.

Abaixo segue os projetos em comum que iremos trabalhar durante o ano de 2021:

Projeto: Covid-19

Tema: Um bichinho invisível 

O momento é de isolamento social ainda por causa da pandemia que estamos vivendo, sabemos que essa condição está bastante difícil para todos nós. Vamos abordar a importância
dos cuidados com a Covid-19 que as crianças precisam ter dentro e fora da unidade escolar. 
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Objetivo geral:

Esse projeto foi escolhido para promover os cuidados de higiene pessoal com a criança em sua individualidade. Em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, a educação de
forma geral e principalmente a educação infantil, juntamente com professores, alunos e familiares tiveram que recriar, inventar e se reinventar com essa realidade, motivando
hábitos de higiene pessoal como prevenção na proliferação do coronavírus através da comunicação.

Objetivo específicos:

O professor tem como objetivo intensificar seu papel social e oportunizar as reflexões e atitudes que visam o bem estar da criança e o fortalecimento da autonomia. Estimular os
hábitos de higiene, identificar as formas de contágio, prevenção e os sintomas da covid-19, agindo como agentes conscientizadores no ambiente familiar. 

Justificativa:

A questão ambiental da pandemia vem sendo discutida mundialmente e para manter uma vida saudável é necessário mudanças de comportamento em relação à aglomeração,
sendo necessário conscientizar as crianças e familiares junto à comunidade para os cuidados de se proteger contra o COVID-19 através do distanciamento e do isolamento social
junto e a creche estará contribuindo programando atividades relacionadas a este assunto.

Metodologia:

Escuta, brincadeiras de distanciamento, cantos, ritmos e gêneros musicais, expressão oral e corporal, interpretação e dramatização- eu e o outro, exploração do espaço,
comunicação, nome (identidade e autonomia); filmes, teatros de fantoches e histórias e gravações de vídeos atividades remotas.

Corpo humano, expressividade, percepção de ritmo, equilíbrio, coordenação motora: ampla e fina, controle muscular: encaixar, enfiar, pegar e soltar, subir e descer, empilhar, chutar,
escorregar, engatinhar, sentar, levantar, dançar, correr, andar, saltar, manusear, entre outros (corpo e movimento);

Linguagem oral, numérica, gêneros e formas de expressão (linguagem), jogo da memória, quebra-cabeça, espaços e tempo; 

 Fazer artístico, exploração de diferentes materiais, elementos constituintes da linguagem visual: ponto, linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas, observação e conversação
sobre imagens e objetos (artes visuais)

Os espaços a serem utilizados serão sala, pátio, quiosques e parque; construir com as crianças regras básicas orientadoras do trabalho em cada área de atividade; auxiliar na
construção de atuação disciplinada, porém criativas e independentes, e aulas remotas com preparação de vídeos a serem gravados em casa se não tiver um possível retorno.

Avaliação:

 Será feito através das observações até o término do projeto, o registro ocorrerá no individual e coletivo, através de cartaz, fotos, portfólios, retorno e participação das famílias e
crianças.  Faremos vídeos relacionados aos temas a serem trabalhados para as famílias.

 

Projeto: Alimentação Saudável

Tema: Comer bem para crescer saudável

Justificativa:

A Educação Infantil tem um importante papel para o desenvolvimento de atitudes que envolvam a alimentação saudável. Diante de observações no período escolar, observa- se que
muitas das crianças recusam experimentar alguns alimentos como legumes, verduras e frutas. Com isso pensou- se na importância de desenvolver um projeto oportunizando
situações que promovam a curiosidade e o despertar por provar novos alimentos, que muitas vezes as crianças não conhecem. Então, pensou-se em um projeto que englobe as
crianças/famílias e a unidade escolar. A intenção do projeto é anual com ações educativas presenciais ou de forma remota devido a Pandemia do Covid-19.

Objetivos Gerais:

Despertar o interesse pelo consumo de alimentos saudáveis, criar e manter novos hábitos de forma educativa e lúdica para todas as crianças dos agrupamentos III.

Objetivos Específicos: 

●        Reconhecer e estimular hábitos saudáveis. 
●        Identificar legumes, verduras, frutas e outros alimentos.
●        Identificar as preferências e gostos alimentares das crianças.
●        Ampliar e favorecer a experiência com novos alimentos.
●        Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência.

Metodologia: 

Envolver toda a equipe escolar, todas as crianças dos agrupamentos III com uma linguagem apropriada. A interação entre escola e famílias será essencial, as famílias serão
comunicadas sobre o projeto e sua importância, seja de forma remota ou presencial.

Desenvolvimento:

Cada professora terá liberdade de planejar atividades e ações de acordo com a singularidade de sua turma. Dentre as ações podemos destacar: roda de conversa, músicas, jogos,
danças, pinturas, recortes, colagens, desenhos livres, leituras, vídeos educativos, cartazes coletivos onde serão compartilhados com outras turmas. Exposição das atividades
desenvolvidas em sala e também no pátio da unidade.
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Avaliação:

A avaliação será feita durante todo o período do projeto, através de observações e registros, de forma contínua e respeitando a individualidade de cada criança.

Tema: Água, Fonte de Vida

Justificativa:

O projeto “Água, fonte de vida” propõe apresentar às crianças uma visão mais ampla em relação ao uso da água, trazendo discussões quanto aos seus inúmeros benefícios para a
vida, assim como os problemas enfrentados quanto a poluição, parasitas que surgem a partir da água parada e não tratada e o desperdício que resulta nos problemas em que o
mundo vem enfrentando com a falta dela. Para que as crianças possam compreender sobre o consumo consciente da água, tendo atitudes de forma autônoma levando em
consideração os valores voltados a sua proteção e conservação, o projeto visa proporcionar conhecimento, experiências e participação ativa das crianças para que possam vir a agir
de maneira que contribuam com o meio ambiente e sejam portadores de voz para seu círculo social. 

Objetivo Geral:

Devido a pandemia do Covid-19, passamos muito tempo em casa e os hábitos com a água necessitam ser constantemente relembrados para que as ações coletivas e individuais
continuem sendo respeitadas, desta forma o objetivo geral é apresentar e conscientizar os benefícios, malefícios, causas e consequências do uso da água na vida cotidiana e agir de
forma eficiente a partir delas. 

Objetivos Específicos:

●        Reconhecer que pertence a uma família, a um grupo, a uma escola e a uma comunidade;
●        Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene e alimentação;
●   Expressar ideias, desejos, sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), desenhos e outras formas de expressão;
●      Observar e descrever [e registar] mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais;
●   Analisar diversas situações-problema levantando hipóteses, organizando dados e testando possibilidades de solução;
●        Observar e descrever fenômenos atmosféricos;
● Identificar e selecionar fontes de informação, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação;
●        Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidades de diferentes seres vivos; 

 

Metodologia:

Serão realizadas atividades que incluem rodas de conversas sobre o tema e o levantamento de questões pessoais e sociais, a confecção de cartazes, o uso de músicas sobre o tema,
leitura e interpretação de histórias, registros através de desenhos, pinturas, colagens, entre outros e a utilização dos espaços externos da unidade escolar e do ambiente familiar para
que sejam realizadas ações pertinentes e necessárias para o desenvolvimento eficiente do projeto. 

Desenvolvimento:

●       Apresentar informações necessárias que contribuam no reconhecimento e valorização da importância da água para a vida;
●       Apresentar o ciclo e as formas físicas da água as crianças; 
●       Identificar as causas do surgimento da dengue, Zika vírus e Chikungunya e conscientizar o combate a doenças como esta; 
●       Perceber as causas da poluição dos rios, mares e oceanos e representa-los através de registros;
●       Apresentar histórias e músicas relacionadas ao assunto; 
●       Construir gráficos lúdicos para a representação de quantidades consideráveis de água no meio ambiente, nos seres humanos e animais;
●       Utilizar estratégias de economia da água no ambiente escolar, familiar e social; 
●       Adotar hábitos saudáveis e higiênicos de consumo individual da água; 
●       Confecção de cartazes com informações importantes para a conscientização da unidade e da comunidade. 

Avaliação:

A avaliação será realizada de forma contínua e progressiva durante a execução do projeto por meio da participação das crianças enquanto indivíduo social e coletivo, dos seus
conhecimentos a respeito do assunto antes e depois do desenvolvimento das atividades e das ações propostas pelo projeto.

Tema: Resgatando brinquedos e brincadeiras antigas

Justificativa:

O resgate dos brinquedos e das brincadeiras antigas se faz necessário no âmbito escolar, porque faz parte da cultura brasileira. Por meio das brincadeiras a criança entende o mundo
a sua volta, explora a imaginação o que traz benefícios para o seu desenvolvimento. Brincar deve ultrapassar as barreiras do passado e do presente, trazendo o antigo como algo
novo e interessante. 

Com o cenário atual, em que parte das aulas serão realizadas remotamente, a família poderá estar presente durante as brincadeiras e confecção dos brinquedos, permitindo o
fortalecimento de um vínculo afetivo com os familiares. 

Objetivo Geral:

Despertar a curiosidade das crianças ao conhecer brinquedos e brincadeiras antigas, a fim de resgatá-las do passado e torná-las parte do universo infantil atual.

Objetivos Específicos:
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●       Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 
●       Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.
●       Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, danças, teatro, música.
●       Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos; escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 
●       Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.
●       Expressa-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
●       Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

●       Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. 

Metodologia:

No projeto serão desenvolvidas atividades de roda de conversa, leituras, pesquisa, construção de cartazes, oficinas de confecção de brinquedos, desenho, produções escritas, tendo o
professor como escriba, ou por meio da escrita livre das crianças, vivenciar as brincadeiras nos ambientes internos e externos da unidade escolar/ casa dos educandos. 

Serão disponibilizados vídeos para as famílias contendo as orientações para as atividades remotas. 

Desenvolvimento:

Resgatar com pais e avós, brincadeiras de seu tempo de criança; 

Conhecer as brincadeiras antigas através de momentos lúdicos nos espaços externos da unidade escolar. 

 Propiciar brincadeiras, momentos afetivos de interação entre as crianças, estimulando a participação e o trabalho em equipe; 

Reconhecer semelhanças e diferenças das crianças de hoje e de outros tempos;
            Identificar o cotidiano das crianças nos tempos atuais;

Resgatar jogos, canções, danças de roda e brincadeiras de antigamente. 

Confeccionar brinquedos e jogos com materiais recicláveis. 

Montar uma exposição com objetos, cartazes e fotos das turmas com unidade educacional.

Avaliação:

A avaliação dos conteúdos será dada de forma contínua através da observação e interação em suas ações, comportamentos, registros trazidos pelos pais, no caso das atividades à
distância, ou produzidos pelos educadores, no ambiente escolar, por um conjunto de registros e documentos tais como: vídeos, fotos, áudios, entre outros.

Através dos temas norteadores, os espaços e tempos educativos serão organizados de maneira a promover uma educação onde a criança será a protagonista. Regras de convivência
serão construídas durante a roda da conversa, com a intenção de proporcionar um ambiente agradável e estimulador na construção dos saberes, para a utilização dos espaços e dos
tempos educativos. Nesse sentido, vale ressaltar a importância dos momentos de higiene como escovação dos dentes, uso dos sanitários e devido a Pandemia do Covid-19 a
importância de lavar as mãos e o uso de máscaras e álcool em gel.

Para o planejamento e desenvolvimento de todo o plano anual, usarei como referências a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campinas. As crianças terão seus direitos respeitados e incentivados como conviver, explorar, brincar, participar e conhecer- se,
durante todo o ano letivo, nos diversos espaços e tempos educativos do CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira.

Em sintonia com as atividades planejadas e propostas, a comunicação com as famílias se dará através da acolhida/despedida, do caderno de recados e reuniões, vídeos postados na
rede social, sendo elas de forma presencial ou remota. Durante as ações educativas, as observações serão registradas através de relatórios trimestrais, fotos, reuniões com a equipe
gestora e as famílias.

O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças
interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de
espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 
 Conclui-se que, através da rotina, regras de convivência, estímulos para explorar os campos de experiências nos tempos e espaços educativos, a construção de saberes será
promovida, levando em consideração a criança como protagonista de sua história, descobrindo o novo de forma lúdica e significativa.

 

Referências Bibliográficas:

CAMPINAS, Diretrizes curriculares da Educação infantil Pública : um processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura Municipal de Campinas/Secretaria Municipal de Educação –
Departamento Pedagógico, 2012.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf< acesso em 23 de fevereiro de 2021>
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial
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PLANO INDIVIDUAL
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.
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Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.
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ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           
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TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.

 

OBJETIVO FINAL:
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Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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UNIDADE DE ENSINO: CEI BEM QUERER Professor Anísio Spínola Teixeira

AGRUPAMENTO: AG III B (manhã)

PROFESSORA: Karollinne da Silva Cunha

 

Meu nome é Karollinne da Silva Cunha, atualmente tenho 24 anos, graduada em licenciatura plena em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera e pós graduada em
Psicopedagogia Institucional pela Universidade Positivo. Sou professora do agrupamento III B da unidade escolar CEI BEM QUERER Prof Anísio Spínola Teixeira.

O agrupamento III B possui 33 alunos, sendo eles 15 meninos e 18 meninas, com idades aproximadas entre três anos e meio a seis anos completos no ano de 2021. Na turma
temos a presença de um aluno com paralisia cerebral e hidrocefalia, este por sua vez contará com o auxílio da professora de Educação Especial Elaine Cristina de Souza Golfetti
juntamente com a professora da sala para promover sua inclusão e participação nas atividades que serão realizadas.

Para auxílios eventuais, a unidade escolar conta com três agentes educacionais de apoio, a Edeline Ribeiro de S. Moreira, Valeria Silva F. de Lima e Maria do Socorro C. Costa,
além da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira.

Atualmente estamos vivenciando uma pandemia, causada pelo Coronavírus (Covid-19) que por sua vez trouxe muitas mudanças a nível global. Para a educação não foi
diferente e ela precisou ser adaptada e reinventada em vários aspectos de acordo com cada mudança e momento.

Em detrimento disso o agrupamento III trabalhará como tema central a retomada das atividades, o qual visa primordialmente a interação com as crianças em relação ao
acolhimento e adaptação neste momento. Ao recebê-los, tanto de forma presencial ou remota a escuta e a troca de ideias são fundamentais para compreender o contexto em que as
crianças e a comunidade escolar se encontram diante desse novo normal que estamos enfrentando. Essa comunicação será eficaz para as condições demandadas desse período,
para que assim sejam melhor aproveitadas, sem deixar de lado as necessidades das nossas crianças em relação as vivências próprias da infância e as necessidades que a pandemia
exige.

É um grande desafio essa readaptação, mas a utilização de estratégias pedagógicas baseadas na escuta das crianças será de grande importância para que esse momento se
torne mais consciente, eficaz e ao mesmo tempo prazeroso. Para que isso seja colocado em prática, os momentos da roda de conversa, das atividades em sala e ao ar livre, as
brincadeiras, as leituras, músicas, a exploração do espaço, os momentos de alimentação, a entrada e a saída dos alunos serão pontuais para o desenvolvimento de aprendizados
fundamentais, respeitando sempre as normas e costumes impostos e adquiridos pós pandemia, tais como a utilização de máscaras, a higiene constante das mãos, o uso do álcool em
gel e o distanciamento seguro.

De acordo com o  Decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 sobre a pandemia que dispõe a suspensão das atividades nas unidades escolares do município de
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Campinas, o desenvolvimento do trabalho pedagógico se deu de maneira remota, com a segurança necessária dos alunos em casa, realizando as atividades remanejadas para o
ambiente familiar com a orientação e supervisão da equipe pedagógica, através de vídeos, áudios e grupos que possibilitem o contato com a família e as crianças, a partir de maio de
2021 retornamos o atendimento presencial de maneira escalonada seguindo todos os protocolos sanitários e distanciamento garantido a segurança de todos.

De qualquer modo, é necessário continuar os trabalhos para que o desenvolvimento das crianças não seja prejudicado e pensando nisso, as turmas do agrupamento III do
período da manhã irão trabalhar essa retomada das atividades através de quatro projetos, sendo eles: Água e Dengue, Alimentação saudável, Brincadeiras e brinquedos antigos e
Covid-19. A turma do AG III B realizará de forma ativa e participativa a esses projetos, mas vale ressaltar que contamos com a possibilidade do replanejamento das atividades durante
o ano de acordo com os momentos que viermos a enfrentar, sendo assim é bem provável que trabalhemos outros temas analisados e selecionados de acordo com o interesse da
turma, do conhecimento e da troca que teremos durante esse período.

 

 

PROJETOS

 

TEMA – ÁGUA E DENGUE

ÁGUA, FONTE DE VIDA

 

JUSTIFICATIVA

A responsabilidade de fazer o uso sustentável da água é de todos e com base em seus papéis problemáticos, o projeto visa estimular o senso para essa responsabilidade e a
sensibilidade das crianças para com o meio ambiente e que assim possam se tornar indivíduos conscientes as questões sociais e ambientais, levando em consideração as
problemáticas como a poluição, o uso indevido da água potável e os danos que a má utilização traz para o ciclo da vida e a manutenção dos ecossistemas através de aprendizados e
trocas com as pessoas do seu meio.

OBJETIVOS GERAIS

Promover reflexões quanto ao uso da água no dia-dia, conscientizando-se das suas contribuições de acordo com as ações humanas, assim como também adotar hábitos
saudáveis para o uso consciente e que oportunize cada vez menos consequências ruins para o meio ambiente e para a vida das pessoas e dos animais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·  Identificar os diferentes usos da água para as vidas existentes no nosso planeta;

·  Diferenciar e perceber o papel dos humanos, os benefícios e malefícios relacionados as suas ações sobre a água;

·  Conscientizar o uso sustentável e inteligente da água;

·  Perceber o papel dos humanos nas soluções e problemas relacionados ao assunto;

·  Conhecer as doenças causadas pelo mosquito aedes aegypti, suas consequências e prevenções;

· Observar e descrever fenômenos atmosféricos;

·  Analisar situações e criar soluções criativas para elas;

·  Identificar, analisar e pontuar questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação;

METODOLOGIA

As atividades a serem realizadas incluem diálogos em torno do tema, levantando questões, utilizando histórias dos próprios alunos, momentos de leitura, teatro, construção de
cartazes para conscientização, exploração do ambiente escolar ou da casa e assim dar forma e sentido ao projeto.

DESENVOLVIMENTO

Discutir sobre a importância da água, coletando informações dos próprios alunos e seus conhecimentos anteriores sobre o tema;

Ver vídeos, promover brincadeiras, rodas de conversas, ouvir e cantar músicas sobre a água;

Analisar as causas e interferências humanas na poluição dos rios e mares;

Identificar as causas do surgimento da dengue, zikavírus e Chikungunya e conscientizar o combate a doenças como esta;

Fazer com que encontrem e proponham soluções as questões relacionadas ao seu mal uso;

Promover experiências relacionadas aos estados e ciclos da água;

Ressaltar a importância da água para nossa sobrevivência, para a vida dos animais e os benefícios para a saúde quando ingerimos bastante água;

Fazer registros através de desenhos, escritas espontâneas, corte, colagem, usando lápis, canetinha, tinta e diversos materiais e promover ações que estimulem a melhoria da
utilização da água.

 

 

TEMA – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

COMER BEM PARA CRESCER SAUDÁVEL
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JUSTIFICATIVA

Diante de observações durante o período escolar, é possível perceber como muitas das crianças se recusam a experimentar alguns tipos de alimentos, como legumes, verduras
e frutas. Sabendo disso, foi pensado na importância de estimular a curiosidade de conhecer e provar alimentos como estes que trazem grandes benefícios para a saúde, além de ser
um projeto que engloba tanto as crianças como as famílias, dentro e fora da unidade escolar.

OBJETIVOS GERAIS

Estimular, promover e manter hábitos alimentares saudáveis despertando o gosto por alimentos como verduras, frutas e legumes considerando a realidade dos alunos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·                     Reconhecer hábitos saudáveis.

·                     Identificar legumes, verduras, frutas e outros alimentos.

·                     Identificar as preferências e gostos alimentares das crianças.

·                     Estimular o consumo de alimentos saudáveis.

·                     Ampliar e favorecer a experiência com novos alimentos.

·                     Adotar hábitos de autocuidado relacionadas a higiene, alimentação, conforto e aparência.

·                     Identificar a importância dos alimentos para os seres vivos;

·                     Promover a higiene adequada dos alimentos;

·                     Conhecer diferentes tipos de alimentos e suas variações alimentares.

METODOLOGIA

Propiciar a interação entre a escola e as famílias, levando informações através de linguagens apropriadas para apresentar maneiras distintas e interessantes de ver os
alimentos como beneficiários para a saúde e adaptável para os diferentes paladares. A utilização de músicas, histórias, representações, registros e brincadeiras farão parte das
atividades.

DESENVOLVIMENTO

De acordo com a observação da turma, as atividades e interações desenvolvidas serão pertinentes a singularidade das crianças e suas realidades. Dentre as ações a serem
utilizadas, podemos destacar: roda de conversa, músicas, jogos, danças, pinturas, recortes, colagens, desenhos livres e dirigidos, leituras, vídeos educativos, utilização dos ambientes
internos e externos da escola ou do ambiente familiar, cartazes coletivos que serão compartilhados com outras turmas e exposições das atividades desenvolvidas.

 

TEMA – BRINCADEIRAS ANTIGAS

RESGATANDO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS ANTIGAS

 

JUSTIFICATIVA

Os momentos de brincadeira são muito importantes durante a infância, pois contribuem para o crescimento integral das crianças. A escola por sua vez tem um grande papel ao
relacionar as brincadeiras e o desenvolvimento infantil e o brincar possui seus próprios benefícios, como aprender conceitos importantes na prática, cooperação, compartilhamento,
trabalho em equipe, ganhar e perder, respeitar os colegas e etc, porém a forma de brincar muda muito com o passar dos tempos, portanto, este projeto é uma maneira de resgatar e
salvar tradições e culturas.

OBJETIVO GERAL

Resgatar brincadeiras antigas afim de promover interação com pessoas mais velhas do seu convívio e suas culturas hereditárias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

         Resgatar brinquedos e brincadeiras antigas;

         Compreensão da obediência as regras;

         Enriquecimento cultural;

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

         Estimular noções de espaço e tempo;

         Desenvolver a consciência corporal;

         Promover noções de perda e ganho;

         Incentivar a interação emocional e socialização entre as crianças e suas famílias;

METODOLOGIA

Serão promovidos momentos de conhecimento e prática das brincadeiras indicadas pelos próprios alunos através de pesquisas feitas com os familiares, assim como momentos
com oficina de brinquedos feitos com matérias acessíveis e recicláveis, baseando-se em pesquisas e troca de ideias.

DESENVOLVIMENTO 

Discussão sobre o que são as brincadeiras antigas, sobre quais as crianças já conhecem e se elas praticam ainda hoje;
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Pesquisa com os familiares a respeito das brincadeiras que eles costumavam praticar na infância;
Identificar as brincadeiras que os alunos mais se interessam;
Promover atividades com cantigas de roda, jogos de raciocínio lógico e jogos de regras individuais e coletivas;
Dinâmicas envolvendo pais e familiares;
Apresentação de brincadeiras aprendidas para os familiares e outras pessoas;
Registros através de ilustrações com lápis de cor, giz de cera, tinta e outros sobre as brincadeiras aprendidas, praticadas e que despertaram seus gostos;
Oficinas para confecção dos próprios brinquedos usando materiais acessíveis e recicláveis.
Produção de cartazes e varais com registros das crianças praticando algumas dessas brincadeiras;

 

TEMA – COVID-19

UM BICHINHO INVISÍVEL 

JUSTIFICATIVA

O mundo vem discutido as questões relacionadas ao coronavírus e suas formas de controle, prevenção e erradicação. A forma mais eficaz de dar início a este processo no
ambiente escolar é levando informações aos nossos alunos, então sabendo disso com este projeto busca-se apresentar o que é, como se prevenir e de que forma o papel que
exercemos de maneiras individuais e coletivas afetam e contribuem para melhorarmos isso e assim conseguir controlar a pandemia, levando sempre em consideração o que as
crianças trazem consigo em relação as suas vivências, vontades e interesses, de forma a beneficiar o seu desenvolvimento                                                             

OBJETIVO GERAL

O objetivo deste projeto é promover e inspirar os cuidados pessoais com a saúde das crianças e de seus círculos de interação social por meio de estratégias que promovam o
desenvolvimento intelectual e físico das crianças de forma que possam ser transmissores de conhecimento e agentes cuidadores da saúde, levando a criarem estratégias de
prevenção ao vírus de formas criativas e eficazes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os principais objetivos específicos a serem alcançados são baseados na BNCC e seus campos de experiências, e são eles:

·         A promoção da comunicação de ideias e sentimentos, demonstrando empatia pelos outros notando as diferenças entre as pessoas;

·         A identificação e adoção de atitudes que trazem benefícios para si mesmos e para os demais;

·          O reconhecimento de que suas ações fazem parte da vida tanto individual quanto coletiva socialmente;

·         A compreensão da necessidade de regras sociais e o respeito as decisões que são tomadas em conjunto para um bem maior;

·         A adoção de hábitos que promovem autocuidado em relação a higiene;

·         A análise de situações-problemas, levantamento de hipóteses e teste de prováveis soluções;

·         O cuidado e respeito com as normas oficiais de saúde em relação a pandemia. 

METODOLOGIA

Considerando as aulas presenciais, serão aproveitados os espaços capazes de oferecer vivências através da exploração do ambiente, assim como também promover
experiências através de materiais e recursos didáticos, como leitura, dança, teatro brincadeiras e etc. Já para as aulas remotas, a conexão com o ambiente domiciliar através de
vídeos necessitará da participação e empenho tanto das crianças quanto das famílias, dando lugar e poder de fala para a troca de ideias e assim beneficiar o desenvolvimento e
alcançar os objetivos previstos.

DESENVOLVIMENTO

O projeto será desenvolvido através da apresentação do tema aos alunos, promovendo a troca de ideias do que eles já sabem sobre o assunto e sobre que eles podem vir a
adquirir de conhecimento, sendo capazes de opinar, indicar e sugerir hipóteses. Em conjunto entre os docentes, alunos e famílias será discutido e colocado em prática as normas
oficiais para a prevenção do contágio do vírus, a identificação dos sintomas da doença, as ações mais pertinentes a serem adotadas para melhorar e respeitar o convívio individual e
social, os campos que são afetados pela covid-19, tais como a reestruturação da vida social e as mudanças de rotina, da saúde física e mental das crianças e das pessoas com quem
convivem. Serão feitos registros em forma de desenhos, escritas espontâneas, colagens, produções artísticas nos seus múltiplos aspectos, fotos, vídeos, cartazes e feedbacks
observados pela professora e/ou pelos responsáveis nos casos das aulas online.

 

AVALIAÇÃO

 

Acredita-se que os projetos que serão realizados durante o ano contribuirão para o desenvolvimento das crianças, proporcionando novos conhecimentos e muitas experiências,
seja na unidade escolar ou no ambiente familiar, respeitando e se adaptando as situações cotidianas diante da pandemia sem que elas percam as vivências típicas da infância.
 
              O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as
crianças interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta
de espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente.   

Serão avaliados os seus desenvolvimentos de forma continua e progressiva durante a execução dos projetos e vivências proporcionadas nos dia-dia por meio da participação
das crianças enquanto indivíduo social e coletivo, dos seus conhecimentos a respeito do assunto, antes e depois do das atividades e das ações considerando suas evoluções perante
as estratégias significativas utilizadas para um melhor aproveitamento e assim poder compor os registros através de fotos, vídeos e feedbacks das famílias, os quais fazem parte da
documentação pedagógica com vistas ao planejamento, em um percurso de vivências coletivas e individuais.
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ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.
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Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
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considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.
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- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.
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HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.       

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001612 - MARCELY GOMES JANUCCI ANDRADE

CEI BEM QUERER ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA

   

PLANO INDIVIDUAL AGRUPAMENTO III- C 2021

                                                    

Professora: Marcely Gomes Janucci Andrade

Agrupamento: AGIII C

Ano: 2021

Eu, Marcely Gomes Janucci Andrade, graduada em licenciatura plena em Pedagogia, com término em dezembro de 2013, pelo Instituto de Educação e Ensino Superior de
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Campinas (Iescamp). Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, com término em dezembro de 2018, pelo Instituto de Educação e Ensino Superior de Campinas
(Iescamp). Professora de Educação Infantil no CEI BEM QUERER “Professor Anísio Spínola Teixeira” desde fevereiro de 2021.Responsável pelo agrupamento III C no período da manhã
no ano letivo de 2021.

O agrupamento III – C é composto de 33 alunos, sendo 15 meninos e 18 meninas. Devido a Pandemia do Covid-19 ainda não é possível conhecer as crianças de forma
presencial. No agrupamento possui crianças de faixa etária diferentes, respeitando as diretrizes e normalização da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campinas.

A turma conta com uma equipe de apoio. As agentes educacionais de apoio são: Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do Socorro
C. Costa, além da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira.   

O tema central para esse ano letivo será: A ACOLHIDA NOS TEMPOS DE HOJE. Desenvolvendo projetos atrelados aos Campos de Experiências, que representam os eixos
estruturais que devem garantir os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil, usando como referência para embasamento a BNCC e Diretrizes Curriculares da
Educação Básica para a Educação Infantil.

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as
atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas inicialmente precisaram ser
reinventadas e replanejadas de acordo com a nova realidade e a partir de maio de 2021 o atendimento presencial foi retomado de maneira segura com escala de revezamento.

Desta forma, planejou-se quatro projetos de suma importância a serem desenvolvidos durante todo o ano de 2021, sendo eles: Covid-19, Alimentação Saudável, Água e Dengue
e Resgate de brinquedos e brincadeiras antigas, os quais serão norteados pelos direitos de aprendizagem respeitando as decisões municipais perante as situações que viermos a
enfrentar para manter a qualidade da educação para as nossas crianças.

Desenvolvendo atividades lúdicas e pedagógicas, sendo elas de forma livre e dirigida. Confecções de cartazes individuais e no coletivo, exploração dos ambientes internos e
externos, o cuidar e observar a horta, momentos de leitura diária em sala de referência e no parque e quiosques. Trabalharemos também músicas e sons de forma prazerosa, para
momento de diversão, aprendizado e relaxamento.

Momento de descoberta e aprendizado de como andar de bicicleta, o uso das fantasias, onde as crianças despertam o interesse e criam novas oportunidades e habilidades no
brincar de faz de conta.

Conscientizando as crianças e famílias sobre a importância da água. Como é importante não desperdiçar e cuidar do quintal sendo em casa ou na unidade escolar. E ainda mais
sobre o Covid-19. A importância de lavar as mãos, do uso do álcool em gel e da máscara. Não esquecendo do distanciamento social.

Nesse momento devido a Pandemia não que será possível contato físico, mas será de suma importância escutar e entender as crianças. Através de roda de conversa, realizar
um debate para conhecer essas crianças. Escutar o que elas vivenciaram, como elas estão se sentindo, com quem elas ficaram nesse período. Se alguém da família ficou doente, com
isso dar um apoio em palavras, no olhar e no expressar do professor com essas crianças. Pedir para expressarem através de desenhos livres e depois compartilhar o seu desenho se
for de sua vontade.

OBJETIVO GERAL  

Promover aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Assegurando-lhes
os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros.
Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas
práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo.
Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio.
Coordenar suas habilidades manuais.

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva.
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios.
Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles.
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles.
Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas
experiências.
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e
questões do cotidiano.
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).
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UM BICHINHO INVISÍVEL

JUSTIFICATIVA

A pandemia do Coronavírus ocorreu de forma repentina e foi se agravando gradualmente. Grande parte dos noticiários relata e discute suas proporções mundiais diariamente e
a melhor maneira de controlar a doença e impedir que ela continue se alastrando e afetando muitas pessoas é o conhecimento sobre o assunto e a prevenção do seu contágio. Para
isso, é necessário mudanças de comportamento em relação à aglomeração, higiene e cuidado tanto pessoal quanto coletivo. Desta forma, o projeto visa a conscientização das
crianças e familiares junto à comunidade para esses aspectos que são essenciais no controle da Covid-19, bem como adotar e manter os hábitos até que passemos por este
momento.

OBJETIVO GERAL

Esse projeto foi escolhido para promover e motivar os cuidados de higiene pessoal com a criança e seu círculo de convívio em sua individualidade, assim como também a
prevenção da proliferação do Coronavírus através de estratégias pertinentes ao projeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

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

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

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

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

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

METODOLOGIA

Será necessário a utilização dos espaços da unidade escolar, tais como a sala de aula, pátio, quiosques, parque, refeitório e todos os outros de convívio coletivo, levando em
consideração as aulas presenciais. Já para as aulas remotas, será necessário o contato com o ambiente familiar e a disponibilidade dos vídeos para a realização dessas aulas, será
indispensável para o desenvolvimento, conscientização e reprodução das competências apresentadas considerando o intuito do projeto para o período em que estamos vivendo.

            Portanto, para que isso se dê de forma criativa e lúdica, usaremos a roda de conversa para troca de ideias, histórias, músicas, exploração dos espaços e outros métodos
favoráveis para este momento.

DESENVOLVIMENTO

Conversas sobre o que as crianças já sabem sobre o vírus, trazendo informações relevantes sobre suas causas e consequências. Levantamento de hipóteses sobre o assunto durante
a roda de conversa;

Apresentação das medidas de segurança oficiais para a prevenção do contágio de forma lúdica e prazerosa;

Identificar sintomas pertinentes á doença quando contraída, considerando as diferentes faixas etárias; orientando as crianças através de contação de histórias e músicas;

Discutir sobre as emoções quando em contato com os diferentes casos da Covid-19;

Aplicar as medidas de segurança no dia-dia, considerando o contexto social (coletivo ou individual), sem deixar de realizar as atividades nos espaços externos e internos, mas sempre
com cuidado e com a escuta ativa.  

Construir cartazes junto com a turma e espalhar pelos ambientes de convívio com informações importantes a respeito da pandemia;

Fazer experiências com a turma para entenderem de forma prática sobre o tema.

COMER BEM PARA CRESCER SAUDÁVEL

Justificativa:

A Educação Infantil tem um importante papel para o desenvolvimento de atitudes que envolvam a alimentação saudável. Diante de observações no período escolar, observa- se
que muitas das crianças recusam experimentar alguns alimentos; como legumes, verduras e frutas. Com isso pensou- se na importância de desenvolver um projeto oportunizando
situações que promovam a curiosidade e o despertar por provar alimentos, que muitas das vezes as crianças não conhecem. Então, pensou-se em o projeto que englobe as
crianças/famílias e a unidade escolar. A intenção do projeto é anual com ações educativas presenciais ou de forma remota devido a Pandemia do Covid-19.

Objetivos Gerais:

Despertar o interesse pelo consumo de alimentos saudáveis, criar e manter novos hábitos de forma educativa e lúdica para todas as crianças dos agrupamentos III.

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

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

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

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

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

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

Metodologia:

Envolver toda a equipe escolar, todas as crianças dos agrupamentos III com uma linguagem apropriada. A interação entre escola e famílias, pois as famílias serão comunicadas sobre
o projeto e sua importância. Seja de forma remota ou presencial.

Desenvolvimento

 Dentre as ações podemos destacar: roda de conversa, músicas, jogos, danças, pinturas, recortes, colagens, desenhos livres, leituras, vídeos educativos, cartazes coletivos onde
serão compartilhados com outras turmas. Exposição das atividades desenvolvidas em sala e também no pátio da unidade.

Realização de receitas em grupo, incentivando hábitos de alimentação saudável.

Piquenique com a turma, com alimentos que sejam ricos em nutrientes. 

TEMA 3 – ÁGUA, FONTE DE VIDA

JUSTIFICATIVA

O projeto “Água, fonte de vida” propõe apresentar as crianças uma visão mais ampla em relação as utilidades da água, trazendo discussões quanto aos seus inúmeros benefícios
para a vida dos ecossistemas, assim como os problemas enfrentados quanto a poluição, parasitas que surgem a partir da água e o desperdício que resulta nos problemas em que o
mundo vem enfrentando com a falta dela. Para que as crianças possam compreender sobre o consumo consciente da água, tendo atitudes de forma autônoma levando em
consideração os valores voltados a sua proteção e conservação, o projeto visa proporcionar conhecimento, experiências e participação ativa das crianças para que possam vir a agir
de maneiras que contribuam com o meio ambiente e sejam portadores de voz para seu círculo social.

OBJETIVO GERAL

Devido a pandemia do Covid-19, passamos muito tempo em casa e os hábitos com a água necessitam ser constantemente relembrados para que as ações coletivas e individuais
continuem sendo respeitadas, desta forma o objetivo geral é apresentar e conscientizar os benefícios, malefícios, causas e consequências do uso da água na vida cotidiana e agir de
forma eficiente a partir delas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adotar e valorizar atitudes relacionadas ao cuidado consigo mesmo e com a saúde;

Colaborar para a realização das atividades em grupo;

Relatar os próprios pensamentos e experiências;

Reconhecer que pertence a uma família, a um grupo, a uma escola e a uma comunidade;

Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene e alimentação;

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

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

Observar e descrever [e registar] mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais;

Analisar diversas situações-problema levantando hipóteses, organizando dados e testando possibilidades de solução;

Observar e descrever fenômenos atmosféricos;

Identificar e selecionar fontes de informação, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação;

Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidades de diferentes seres vivos.

METODOLOGIA

Serão realizadas atividades que incluam rodas de conversas sobre o tema e o levantamento de questões pessoais e sociais, a confecção de cartazes, o uso de músicas sobre o tema,
leitura e interpretação de histórias, registros através de desenhos, pinturas, colagens, entre outros e a utilização dos espaços externos da unidade escolar e do ambiente familiar para
que sejam realizadas ações pertinentes e necessárias para o andamento eficiente do projeto.

DESENVOLVIMENTO

Apresentar informações necessárias que contribuam no reconhecimento e valorização da importância da água para a vida;

Apresentar o ciclo e as formas físicas da água as crianças;
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Identificar as causas do surgimento da dengue, zikavírus e Chikungunya e conscientizar o combate a doenças como esta;

Perceber as causas da poluição dos rios, mares e oceanos e representa-los através de registros;

Apresentar histórias e músicas relacionadas ao assunto;

Construir gráficos lúdicos para a representação de quantidades consideráveis de água no meio ambiente, nos seres humanos e animais;

Utilizar estratégias de economia da água no ambiente escolar, familiar e social;

Adotar hábitos saudáveis e higiênicos de consumo individual da água;

Confecção de cartazes com informações importantes para a conscientização da unidade e da comunidade.

 RESGATANDO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS ANTIGAS

Justificativa

O resgate dos brinquedos e das brincadeiras antigas se faz necessário no âmbito escolar, porque faz parte da cultura brasileira. Por meio das brincadeiras a criança entende o
mundo a sua volta, explora a imaginação e traz benefícios para o seu desenvolvimento. Brincar deve ultrapassar as barreiras do passado e do presente, trazendo o antigo como algo
novo e interessante.

Com o cenário atual, em que parte das aulas serão realizadas remotamente, a família poderá estar presente durante as brincadeiras e confecção dos brinquedos, permitindo o
fortalecimento de um vínculo afetivo com os familiares.

Objetivo Geral

            Despertar a curiosidade das crianças a conhecer brinquedos e brincadeiras antigas, a fim de resgatá-las do passado e torná-las parte do universo infantil atual.

Objetivos Específicos

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

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

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

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

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

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

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

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

 Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. 

Metodologia

No projeto serão desenvolvidas atividades de roda de conversa, leituras, pesquisa, construção de cartazes, oficinas de confecção de brinquedos, desenho, produções escritas,
tendo o professor como escriba, ou por meio da escrita livre das crianças, vivência das brincadeiras, nos ambientes internos e externos da unidade escolar/ casa dos educandos.

Serão disponibilizados vídeos para as famílias contendo as orientações para as atividades remotas.

Desenvolvimento

          Resgatar com pais e avós, brincadeiras de seu tempo de criança;

Conhecer as brincadeiras antigas através de momentos lúdicos nos espaços externos da unidade escolar.

 Propiciar brincadeiras, momentos afetivos de interação entre as crianças, estimulando a participação e o trabalho em equipe;

Reconhecer semelhanças e diferenças das crianças de hoje e de outros tempos;

                  Identificar o cotidiano das crianças nos tempos atuais;
Resgatar jogos, canções, danças de roda e brincadeiras de antigamente.
Confeccionar brinquedos e jogos com materiais recicláveis.

            Montar uma exposição com os objetos, cartazes e fotos das turmas com unidade educacional.

 

AVALIAÇÃO
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A avaliação se dará através das observações até o término dos projetos, considerando a fala das crianças, os hábitos adquiridos de acordo com os objetivos e seus registros.
Estes ocorrerão de forma individual e coletiva por meio de cartazes, atividades e fotos no formato presencial ou online através de atividades realizadas com a ajuda das famílias e
com os feedbacks passados a nós, professores e a equipe gestora.  De forma continua e progressiva durante a execução do projeto por meio da participação das crianças enquanto
indivíduo social e coletivo, dos seus conhecimentos a respeito do assunto antes e depois do desenvolvimento das atividades e das ações propostas pelos projetos.

 O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as
crianças interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta
de espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente.   

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Ministério da Educação. Brasília, 2018. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase acessado em 20 fev 2020

 

DECRETO 20.768 DE CAMPINAS. Diário Oficial. Campinas, 16 de mar. de 2020. Disponível em http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1197959208.pdf acessado em 20 fev 2020

 

DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. Prefeitura Municipal de Campinas. Campinas, 2013. Disponível em
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf acessado em 20 fev 2020

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911000868 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOLFETTI

PLANO INDIVIDUAL
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.
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Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.
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Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE
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- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.
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- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.        

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Valdirene Bernardino dos Santos: Formada desde 2010 da faculdade Veris Metrocamp fiz estágio por 4 anos na Unicamp (PRODECARD) tendo vivência em oficinas educacionais,
tenho 12 anos de experiência como agente educacional, estou atuando como professora de educação infantil há 10 anos, já trabalhei no agrupamento ll e lll. Aprecio fazer teatro,
dança e desenvolvo com facilidade coreografia com as crianças. Tenho como meta para esse ano letivo cursar uma pós graduação em psicopedagogia. A turma conta com uma
equipe de apoio. As agentes educacionais de apoio são: Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do Socorro C. Costa, além da professora de
apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira e a professora de Educação Especial Elaine Cristina de Souza Golfetti.

 Venguer(1988,p274) comenta a importância de o professor auxiliar o aluno na consecução de seus projetos ,não se pode antecipar sugerindo e fazendo o que a criança deveria fazer.

Entretanto, se a criança desconhece formas concretas de traduzir na prática o modelo idealizado, não há possibilidade de concretiza-lo Venguer mostra, em seu estudo, como o professor

pode colocar à disposição do aluno, técnicas disponíveis para muni-lo de recursos para materializar seus projetos sem cercar sua ação. Em todos os momentos o autor demonstra a

importância do planejamento, da previsão.

Esse plano de ensino tem como objetivo seguir as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Criança, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e objetos do seu entorno,
estabelecem, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro no universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa
corporeidade. A Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.

      O percurso da educação na Rede Municipal de Educação a partir do isolamento social na cidade de Campinas com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 e a tão
propalada potencialidade humana para reinventar modos e mundos foi e está sendo posta à prova cotidianamente. Sem que tenhamos escolhido (?), fomos alçados à condição de
protagonistas de um momento histórico inquietante. Considerando a RESOLUÇÃO SME NUMERO 006, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020, que dispõe sobre as diretrizes e os
procedimentos para a reorganização do trabalho dos Centros de Educação Infantil e de acordo com o documento Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com
Educação Infantil de março de 2021.   Convenhamos, não há como ser simples e fácil o papel de educadores nesse contexto de crise política, sanitária e financeira em que vivemos.
Mas nós, educadores, apesar da condição que nos é imposta de forma repentina, a dificultar encontros e a aprofundar problemáticas antes existentes enquanto novos impasses são
suscitados, buscamos manter nosso percurso atuando direta e indiretamente junto aos Centros de Educação Infantil (CEIs), procurando manter vínculos afetivo com as crianças e
interagindo com as famílias e com a comunidade por meios diversos, ainda que através de plataformas digitais. Por meio da Carta de Princípios, elaborada no início da pandemia em
meio a várias ações coletivas desencadeadas pelo Departamento Pedagógico.

COMPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO III D

O agrupamento lll D é composto por uma professora que terá sua jornada de trabalho por 4 horas no período da manhã, professora de educação especial e uma professora volante,
quando haver necessidade. A sala é formada por criança que vierem do agrupamento 2 e outras do agrupamento 3 em 2020.  Possui 32 crianças sendo 18 meninas e 14 meninos com
idades de 3 anos a 5 anos e onze meses sendo uma sala mista. Não  sendo possível inicialemnte o contato presencial devido o distanciamento social. 

Com a crescente expansão da pandemia causada pela Coronavírus (covid-19) a educação de forma geral e principalmente a educação infantil juntamente com professores, alunos
familiares tiveram que se recriar-se, inventar e reinventar-se com essa realidade. Por isso estaremos utilizando os jogos brincadeiras e histórias todos contextualizados para combater
a covid-19. Primeiro momento será feito adaptação da nova rotina com a medição da temperatura de cada crianças e dos profissionais da unidade logo na entrada e o uso do álcool
em gel, roda de conversa diária sobre o distanciamento e o uso obrigatório das máscaras e falaremos da importância de higienizarmos as mãos frequentemente e o uso os materiais
individuais, trabalharemos com planejamento de rotina diária para aulas presenciais e remotas onde no cotidiano serão estimuladas situações de cuidados básicos com a alimentação
e higiene pessoal, de forma que se sintam protegidas.

 Os projetos a serem trabalhados são:

1° PROJETO: Um bichinho invisível

Justificativa;

Diante da disseminação da doença da covid 19 (SARS-COV-2) é importante orientar as crianças sobre a prevenção e os cuidados que devemos ter para evitar o contagio, devemos
repassar as informações para as crianças de forma clara.

 Objetivo Geral:

Esse projeto foi escolhido para promover os cuidados de higiene pessoal com a criança em sua individualidade. Em decorrência da pandemia causada pela (coronavírus) Covid-19.

Objetivo especifico:

Concientizar sobre o respeito em relação as normas de retornos as aulas presenciais da unidade escolar seguindo as orientações do protocolo sanitário municipal.

 Respeitar as medidas previstas pela DEVISA em decorrencia a gravidade atual da pandemia da covide19.

Metodologia:

Iniciarei aula assisitndo vídeo explicativo sobre como lavar as mãos ,forma correta de descartar o papel toalha e não compartilhar objeto de uso pessoal, mantendo o distanciamento
social e uso diário de máscara. Em roda reforçarei sobre o distanciamento social o uso da máscara corretamente, higiene pessoal e limpeza dos objetos tais como mochila,
garrafinhas, as trocas de roupas e os brinquedos individuais. Por meio de histórias, músicas, atividades artísticas, jogos, brincadeiras lúdicas e direcionadas trabalharei às
informações necessárias sobre o cuidado e prevenção desta doença aos educandos. Através da escuta da criança desenvolveremos um trabalho de acolhimento zelando pela saúde e
segurança de todos. Este projeto inicial visa garantir a aprendizagem da criança até que a situação da covid 19 seja controlada. Desenvolveremos atividades com gênero musicais,
expressão oral e corporal, interpretação e dramatização teatral. Trabalharei percepção de ritmo, equilíbrio, coordenação motora: ampla e fina, controle muscular: encaixar, enfiar,
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pegar e soltar, subir e descer, empilhar, chutar, escorregar, engatinhar, sentar, levantar, dançar, correr, andar, saltar, manusear, entre outros. Os espaços a serem utilizados; sala,
pátio, quiosques e parques.

2° Projeto: COMER BEM PARA CRESCER SAUDÁVEL

Justificativa:

Para que possamos promover o educar e cuidar para nossas crianças é importante garantir seu desenvolvimento integral. Desde cedo as crianças precisam ser estimuladas a
conhecerem vários tipos de alimentação saudável, bem como consumirem os alimentos que serão disponibilizados na creche como: frutas, verduras, legumes e alimentos típicos da
nossa região.

Objetivo Geral: Despertar o interesse pelo consumo de alimentos saudáveis, criar e manter novos hábitos de forma educativa e lúdica para todas as crianças dos agrupamentos III.

Objetivos Específicos:

 Reconhecer hábitos saudáveis, identificar legumes, verduras, frutas e outros alimentos.

 Identificar as preferências e gostos alimentares das crianças.

Estimular o consumo de alimentos saudáveis.

Ampliar e favorecer a experiência com novos alimentos e adotar hábitos de autocuidado relacionadas a higiene dos alimentação.

Metodologia:

No primeiro momento estarei estimulando as crianças a compartilhar com as outras, suas preferências em relação aos alimentos, em roda cantaremos a música “atenção,
concentração, vai começar a brincadeira da comida brasileira” “O que tem na sopa do neném”. Através de pesquisa confeccionaremos o cartaz das pirâmides dos alimentos
saudáveis, agregaremos hábitos de higiene das mãos e dos alimentos. Contação de diversas histórias: Chapeuzinho vermelho, Urso comilão e a cesta da Dona Maricota. Atividades
com massa pra modelar, culinárias, piquenique, teatro, vídeos, brincadeira de faz de conta, mercadinhos etc.

3º Projeto: ÁGUA, FONTE DE VIDA

Justificativa:

Conscientizar sobre a importância da água no planeta Terra, visando sobre os cuidados em relação aos desperdícios de água, poluição dos rios e atentando para o uso racional da
água e da preservação do meio ambiente.

Objetivo Geral: Devido a pandemia do Covid-19, passamos muito tempo em casa e os hábitos com a água necessitam ser constantemente relembrados para que as ações coletivas
e individuais continuem sendo respeitadas, desta forma o objetivo geral é apresentar e conscientizar os benefícios, malefícios, causas e consequências.

Objetivo Específico:

Informar as crianças sobre os problemas ambientais causados pelo mau uso e desperdícios da água.

Compreender o ciclo da água.

Reconhecer que a qualidade de vida está ligada a condições de higiene e saneamento básico.

Metodologia:

Na roda de conversa com as crianças falarei da importância da água para nosso organismo e o meio em que vivemos. Vamos construir um painel mostrando o caminho que a água
percorre através do ciclo. Confeccionar um livro mostrando o ciclo d’água com diversos materiais. Confeccionar maquetes juntamente com as famílias com matérias recicláveis de
rios limpos e sujos e as consequências. Fazer experiências com os estados da água: sólido, liquido e gasoso. Montaremos um filtro onde iremos observar o processo de purificação da
água. Observar e descrever fenômenos atmosféricos; identificar e selecionar fontes de informação, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação;
conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidades de diferentes seres vivos, do uso da água na vida cotidiana e agir de forma eficiente a partir delas.

4º Projeto: RESGATANDO BRINQUEDOS

E BRINCADEIRAS ANTIGAS.

Justificativa:

  Nosso objetivo geral é de resgatar a valorização das brincadeiras tradicionais que vem se perdendo com o tempo bem como as atuais que são de grande importancia para a
construção de conhecimentos e habilidades que, muitas vezes não são possiveis de se alcançar.

Objetivo geral: despertar a curiosidade das crianças a conhecer brinquedos e brincadeiras antigas, a fim de resgatá-las do passado e torná-las parte do universo infantil atual.

Objetivo especifico:

 Conhecer e brincar com brinquedos e brincadeiras antigas.

 Comparar os brinquedos antigos com os atuais e eletrônicos.

Identificar os conceitos básicos de brincadeiras, jogos e brinquedos.
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Metodologia:

Em roda trabalharei com as crianças mediante o conhecimento prévio a respeito das brincadeiras antigas e de rua, resgatando o faz de conta entre meninos e meninas bem como a
amarelinha, bolinha de gude, pião e outras, proporcionando momentos em que a criança vivencie diversas brincadeiras antigas fazendo um paralelo com as brincadeiras atuais
através do lúdico. Fazer um levantamento sobre as brincadeiras antigas com os familiares pesquisando as regras de cada uma delas. Construção de um livro com as brincadeiras
selecionadas pela turma através de registros, desenhos, recortes, figuras e fotos. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. No pátio
trabalhar a psicomotricidade através das dinâmicas de grupos e jogos. Confeccionar brinquedos com material reciclado dando evasão a criatividade das crianças. Os espaços a serem
utilizados; sala, pátio, quiosques e parques. Construir com as crianças regras básicas tais como orientar as propostas do trabalho em cada área de atividade, auxiliar na construção
de atuação disciplinada, porém criativas e independentes e aulas remotas com preparação de vídeos a serem gravados em casa se não tiver um possível retorno. Rodas de conversa
diárias mantendo normas de saúde e distanciamento.

Campos de experiências

O eu, o outro e o nós.

É na interação com os adultos que as crianças vão construindo um modo próprio de agir identificando -se como seres individuais e sociais. As interações com outras pessoas e grupos
são fundamentais para que as crianças respeitem as diferenças dos demais.

Corpo, gesto e movimentos.

 As crianças conhecem e reconhecem com o corpo suas sensações, funções corporais e nos seus gestos e movimentos identificam suas possibilidades e seus limites, através delas,
sejam movimentos impulsivos ou intencionais que as crianças adquirem noções de espaço e ampliam suas habilidades corporais.

Traços, sons, cores e formas.

Essas experiencias contribuem para que desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de se mesma dos outros e da realidade que as
cerca. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística.

Escuta, fala, pensamento e imaginação .

Ouvir a leitura de texto pelo professor é uma das possibilidades mais ricas de desenvolvimento da oralidade, pelo incentivo à escuta atenta pela formulação de perguntas e respostas.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

 As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Os novos aprendizados os tornam
capazes de saber diferenciar e respeitar os tipos de vida.

O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças
interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de
espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 

Avaliação:

Será feito através das observações até o término do projeto, registro ocorrerá no individual e coletivo através de cartaz, fotos e vídeos.  Também faremos registro no caderno
diário, atas das reuniões, cartaz, pesquisas para as famílias, exposições dos projetos, reuniões com a orientadora pedagógica, no presencial ou remoto através de atividades
realizadas com envolvimento das famílias.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
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ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.
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Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.
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Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 147 de 200



A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.  

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 148 de 200



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf, Acessado em 20/02/2021.

http://dionesbarcelos.blogspot.com/2012/10/modelos-de-planos-de-aee-para-alunos-di.html?m=1, Acessado em 20/02/2021

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf, Acessado em 20/02/2021.

https://evanildes07.blogspot.com/2019/02/planejamento-bimestral-para-educacao_5.html, Acessado em 20/02/2021.

https://www.youtube.com/watch?v=9CUmfpBTeg&feature=youtu.be, Acessado em 20/02/2021

https://novaescola.org.br/noticias, Acessado em 20/02/2021

http://dionesbarcelos.blogspot.com/2012/10/modelos-de-planos-de-aee-para-alunos-di.html?m=1, Acessado em 20/02/2021

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000828 - LUCIENE LACERDA PINHEIRO DOS SANTOS

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

AGRUPAMENTO: III E

PROFESSORA: LUCIENE LACERDA PINHEIRO DOS SANTOS

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL:  ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOLFETTI

 
Apresentação

Meu nome é Luciene, tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos e sou formada em Pedagogia, pela Faculdade IESCAMP desde 2012. Cursando pós graduação em Educação Especial e
Inclusão, com previsão de término para agosto de 2021. Trabalho na área da educação desde 2014; comecei como Educadora social e em 2016, fui para educação infantil como
professora, atualmente sou professora no Grupo Ana Brasil / GOE. Sou paciente, observadora e comunicativa, gosto muito de ouvir as crianças quando se trata de assuntos que
envolvem o seu cotidiano familiar, e acredito na educação infantil por poder estimular as crianças aguçando os seus saberes e por almejar a igualdade e um futuro melhor para
todos.

Para auxílios eventuais, a unidade escolar conta com quatro agentes educacionais de apoio, a Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do
Socorro C. Costa, além da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira.

 A turma do agrupamento III E do ano de 2021, até o momento possui 33 crianças matriculadas com idades entre 3 anos e 7 meses a 5 anos e 5 meses, sendo 23 meninos e 10
meninas, de famílias que moram nos arredores do CEI BEM QUERER PROF ANÍSIO SPÍNOLA TEXEIRA, situada no bairro Jardim Fernanda, na cidade de Campinas.

Na turma tem uma criança diagnosticada com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) consiste na aquisição progressiva de
habilidades (por ex. andar, falar, reconhecer pessoas) por parte da criança à medida que ela vai crescendo. O atraso de desenvolvimento (ADNPM) ocorre quando o bebê não adquire
determinada habilidade na idade esperada. Temos a professora Elaine, formada em educação especial, como apoio nos processos de desenvolvimento e aprendizagem.

A inclusão escolar deve englobar todos os indivíduos, independentemente de sua condição, pois segundo a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008), todos têm o direito a aprender e a se desenvolver em qualquer escola, a qual deve respeitar as diferenças, a fim de garantir esta igualdade de oportunidade
e uma educação de qualidade para todos,

Diante da pandemia COVID-19 que estamos enfrentando, inicialmente não será possível descrever as características da turma, pois as atividades presenciais foram suspensas
conforme as orientações do decreto abaixo:

 DECRETO Nº 20.768 DE 16 DE MARÇO DE 2020, DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES EDUCACIONAIS QUE COMPÕEM O SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINAS.
 

Acolhimento

Inicialmente o acolhimento está se deu de forma remota, através das redes sociais, onde foram preparadas atividades e vídeos que possam fazer a interação e a socialização com as
crianças, famílias e comunidade, de forma que se sintam acolhidas mesmo que virtualmente.

A unidade escolar foi preparada para o retorno das atividades presencias que ocorreu de forma escalonada a partir de maio de 2021, respeitando todos os protocolos sanitários para
se evitar o contágio da Covid-19.

Tema Central

O tema central e os projetos a serem desenvolvidos foram elaborados de forma coletiva com as professoras dos agrupamentos 3, e o tema norteador será Cuidando do nosso planeta
através da Sustentabilidade, e os temas a serem desenvolvidos são: COVID-19/ um bichinho invisível; Comer bem, para crescer saudável / alimentação saudável; Água, fonte de vida
e Resgatando brinquedos e brincadeiras antigas.
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O tema central e os projetos foram pensados de acordo com o que estamos vivenciando nos últimos tempos, pandemia COVID-19, aumento da produção de lixo e do uso da água,
aumento nos casos de dengue, o consumo excessivo de alimentos industrializados e da importância de criar hábitos simples de higiene para a prevenção de doenças, dentre outras
coisas. Caso surja a necessidade de novos projetos o mesmo será incluso no decorrer do ano.

Todas as atividades serão planejadas de acordo com a BNCC, organização curricular da educação infantil que está estruturada em cinco campos de experiências: O eu, o Outro, e o
Nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  Iremos trabalhar
com músicas de diferentes ritmos, histórias contadas e cantadas, livros, fantoches e dedoches, tinturas e diferentes texturas, recortes de imagens com as mãos, confecção de
brinquedos com materiais reciclados, diversas atividades que possam estimular o movimento e reconhecimento do corpo, a construção da identidade, o reconhecimento do espaço, a
autonomia para fazer a higiene pessoal, reconhecimento dos pertences, incentivar a reeducação alimentar, a importância da coleta seletiva e do uso racional da água. Desenvolver
as habilidades de raciocínio lógico, cognitiva e motora, e a oralidade.

Estamos enfrentando momentos de incertezas e de muitas mudanças, teremos que ter novos hábitos e cumprir protocolos, vale ressaltar que é momento de dar voz as crianças,
ouvi-las, respeitando o espaço e os limites do outro, suas emoções e sentimentos, priorizando a importância de um trabalho consciente e responsável pela infância.

Todas as atividades serão elaboradas de forma com que possam ser desenvolvidas presencial ou remotamente, com todos os cuidados necessários para que se mantenha o
distanciamento social e que cumpram todas as normativas sanitárias.

Projetos Coletivos

TEMA: UM BICHINHO INVISÍVEL

             (COVID-19 / Higiene e Saúde)

Justificativa:

Essa parceria é fundamental para alcançarmos sucesso na aprendizagem e formarmos cidadãos críticos. O COVID-19 virou um problema social mundial muito sério e, assim como
tantos outros, deve fazer parte das discussões em família. Atualmente a prevenção é a maior aliada na batalha contra o coronavírus COVID-19, portanto este projeto serve como
apoio às famílias e à comunidade escolar, auxiliando o trabalho do professor, contribuindo efetivamente na parceria entre a família e a escola no combate ao coronavírus COVID-19.
As escolas são ótimos espaços para realizar programas de promoção de saúde, sobretudo de educação, dada a sua capilaridade, abrangência e o fato de serem elas corresponsáveis
pela formação de atitudes e valores.

Objetivo Geral:

Conscientizar a comunidade escolar quanto à importância do combate ao COVID-19, em função da apropriação de valores referentes à humanização da vida e das relações entre as
pessoas.

Motivar a adoção de hábitos de higiene bem como sua manutenção e prevenção na proliferação do coronavírus. Além disso, desenvolver e aprimorar o domínio de competências
básicas humanas, tais como:  comunicação oral e promover a manutenção de um comportamento solidário e do exercício do cidadão.

Refletir sobre a necessidade das medidas preventivas para o bem estar social, criando atitudes organizadas para o cuidado da família e crianças.

Objetivos Específicos:

• Incentivar a apreciação pela literatura infantil;

• Conhecer as formas de contágio e prevenções;

• Reconhecer os sintomas do coronavírus COVID-19;

• Conscientizar as crianças sobre a contribuição de cada um na prevenção do coronavírus;

• Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde;

• Desenvolver a cidadania.

Metodologia:

Serão ofertadas atividades e vídeos gravados pelos professores com proposição de momentos lúdicos que servirão de estímulo à curiosidade em aprender e conhecer, garantindo os
direitos fundamentais de conviver (virtualmente), brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, baseados na BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Possibilitando troca de
experiências e orientações e sendo referência de apoio às famílias nesse momento delicado e de reclusão, assim como reuniões de pais para troca de informações acerca do
desenvolvimento do trabalho virtual. 

Cronograma: O projeto será desenvolvimento durante todo o ano letivo.

TEMA: COMER BEM PARA CRESCER SAUDÁVEL

Alimentação Saudável

Justificativa:

Entre os diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento e crescimento infantil, pode-se dizer que, a formação de hábitos alimentares é de fundamental importância para a
preservação da saúde das crianças e no processo de ensino aprendizagem. Partindo desse pressuposto, foi elaborado esse projeto com o intuito de abordar a importância da
alimentação saudável para o fortalecimento do sistema imunológico e do não desperdício alimentar.

Objetivo Geral:

Promover o conhecimento e consumo de alimentos saudáveis e desenvolver consciência em relação à importância de uma boa alimentação para a saúde e ao desperdício de
alimentos de maneira lúdica e atrativa.

Objetivos Específicos
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• Conscientizar as crianças e seus familiares sobre a importância de consumir alimentos saudáveis;

• Conscientizar as crianças e famílias sobre os impactos do desperdício de alimentos;

• Estimular o consumo de frutas, legumes e verduras;

• Recomendar sobre a importância de evitar o consumo excessivo de guloseimas;

• Alertar quanto aos perigos de uma má alimentação;

• Valorizar a culinária de diversas culturas;

• Valorizar os momentos reservados para a alimentação.

Metodologia

Trabalhar Alimentos não saudáveis, mostrando alguns alimentos, que devem ser consumidos com moderação, estar confeccionando um mural com esses alimentos e registrar os
comentários das crianças, apresentar e trabalhar o referido projeto a partir de vídeos, histórias e músicas que tratem ou falem sobre a importância de nos alimentarmos de forma
saudável:

Cronograma: O projeto será desenvolvimento durante todo o ano letivo.

TEMA: ÁGUA, FONTE DE VIDA

           (Sustentabilidade – Água e dengue)

Justificativa:

Este projeto tem como finalidade proporcionar de forma lúdica, momentos de diálogo, construção de conhecimento e conscientização da comunidade, nos cuidados com a saúde, na
prevenção e no combate ao mosquito da dengue, por meio de nossas crianças, construir o conceito de preservação do Meio Ambiente por meio do conhecimento do que é a
natureza, seus benefícios, e os prejuízos que as ações humanas podem causar a todos os seres vivos dentro do ecossistema.

Objetivo Geral:

Conscientizar a comunidade sobre a importância dos cuidados com o lixo e água acumulada nos quintais na prevenção contra a Dengue, mudança de Habito de higiene e cuidados
com a saúde, reconhecer e desenvolver hábitos de higiene, conscientizar as crianças e comunidade sobre a importância do Meio Ambiente.

Objetivos Específicos:

• Reutilizar materiais reciclados para confecção de itens de decoração e brinquedos.

• Confecção do mosquito com sucatas;

• Vídeos e músicas sobre o tema;

• Pinturas e dobraduras;

• Brincadeiras e teatros dirigidos;

• Contação de histórias; 

Metodologia

Conversar com as crianças e identificar qual o conhecimento que eles possuem sobre a importância da água, a separação do lixo, reconhecer e desenvolver hábitos de higiene, que
combatam a proliferação do mosquito ajudando na prevenção da dengue, trazendo a comunidade consciência sobre cuidados com a saúde.

Cronograma: O projeto será desenvolvimento durante todo o ano letivo.

TEMA: RESGATANDO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS ANTIGAS

Justificativa

O momento da brincadeira é de grande importância no período da infância, pois, ela contribui de forma significativa para o desenvolvimento integral da criança, o brincar é a
expressão corporal e do desenvolvimento na fase infantil, onde se promove a interação, a socialização e a troca de experiência. O jogo tradicional é um patrimônio lúdico que é
importante para o desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas, sociais, afetivas e linguísticas. Sendo assim, o brincar se caracteriza, como condição de todo processo
evolutivo da criança, tornando-se um momento de liberdade criadora, de afetividade, de significar e organizar sua realidade e seu mundo.

Objetivo Geral:

Resgatar as brincadeiras tradicionais, reconhecendo-as como elemento do desenvolvimento infantil, explorar e conhecer as possibilidades de movimento do próprio corpo e suas
limitações, desenvolver a coordenação corporal na execução de diversas formas de movimento que envolvam deslocamentos.

Participar em diversas brincadeiras que lhe proporcionem o controle sobre o corpo e movimento, vivenciar situações de exploração do corpo através de desafios (escalar, arrastar-se,
pendurar-se, balançar-se, equilibrar-se, subir, descer, rolar, girar, agachar). Aprender a utilizar combinações de movimentos (andar e puxar, lançar e pegar, andar e quicar bola,
empurrar e carregar, correr e lançar).

Objetivos Específicos:

• Aumentar o repertório de brincadeiras infantil;

• Participar de situações de socialização;
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• Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo;

• Construção de brinquedos com sucatas;

• Registrar diferentes formas o brincar;

• Proporcionar momentos agradáveis e de prazer;

• Promover o hábito de brincar;

• Desenvolver a consciência corporal;

• Trabalhar o conceito e a importância das tradições.

Metodologia: 

Confeccionar diversos jogos e brinquedos utilizando materiais recicláveis, toda semana será proposta uma brincadeira, onde as crianças irão participar de forma remota ou
presencial. Expressar-se corporalmente por meio da dança, brincadeiras e de outros movimentos, demonstrar motricidade ampla (virar cambalhota, arrastar, correr, saltar, subir,
descer, rolar, engatinhar). 

Cronograma: O projeto será desenvolvimento durante todo o ano letivo.

Avaliação

A avaliação acontecerá durante todo o processo de desenvolvimento das atividades seja ela remota ou presencial, mediante a participação e interesse das crianças e famílias pelas
atividades propostas. Atentando-se para o fato de que cada criança possui o seu tempo de aprendizagem e, que não acontece de forma simultânea, contamos com a participação
efetiva dos familiares para a realização das atividades proposta. Serão utilizados registros diários e avaliação descritiva individual do desenvolvimento de cada criança, além de
solicitar fotos e relatos sobre a atividade proposta.

 O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças
interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de
espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente.   
 

Referências:

Turma da Monica

http://www.pedagogaandreaeduca.com.br/2012/12/educacao-infantil-projeto.html

Reino da Dengue

https://hotmart.com/product/um-reino-sem-dengue-pdf/J38931572R  Reino sem dengue

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1998. 2ª ed. Disponível em:  file:///C:/Users/cliente/Downloads/10745-32465-1-PB.pdf. Acesso em:
14.03.2017

OLIVEIRA, Vera B. (org.). O Brincar e a criança do nascimento aos seis anos. Petrópolis:

MARTINEZ, Albertina. Inclusão Escolar: desafios para o psicólogo. In: Martinez, A. M. (org). Campinas. São Paulo: Alínea, 2007. p. 109- 143. BNCC (Base Nacional Comum Curricular)
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ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.
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Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES
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Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.
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HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.      

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf, Acessado em 20/02/2021.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000700 - ELIETE DOS SANTOS BEZERRA

Plano de Ensino Individual

Agrupamento: AGIII F

Professora: Eliete dos Santos Bezerra

Ano: 2021

Apresentação:

Sou a professora Eliete dos Santos Bezerra, tenho quarenta anos e estou na área da Educação Infantil desde dois mil e dezesseis, conclui minha formação em licenciatura Plena em Pedagogia em dois mil e quinze na instituição Uniesp

Campinas e desde então tenho procurado aprimorar meus conhecimentos na área de Neuropsicopedagogia, Educação Especial, Inclusão, Artes e Direitos da Criança, onde tenho como intuito realizar junto ás famílias um trabalho de

participação continua no desenvolvimento da criança, buscando valorizar cada vez mais o tempo e limites de cada uma.

Características da turma:

Em presente momento estamos vivenciando um difícil período de Pandemia pelo qual desde dezesseis de março de dois mil e vinte, ao disposto Decreto nº 20.768 Dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas

unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de campinas, assim sendo nossa unidade escolar desenvolveu inicialmente suas atividades de forma remota com a equipe pedagógica, através das reuniões de TDCS e RPAIS

se tornou possível o conhecimento da atribuição de salas e agrupamentos porem sem contato com as crianças e famílias a partir de todos os cuidados e orientações da equipe de Vigilância Sanitária e Prefeitura Municipal de Campinas.

Desta forma não foi possível realizar a caracterização geral do agrupamento presencialmente, a sala está composta por trinta e duas crianças com idades entre cinco anos e dez meses á três anos e cinco meses, entre meninas e

meninos, até o presente momento nenhuma criança com necessidades especiais.

Nossa turma conta neste ano letivo com a colaboração das agentes de apoio Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do Socorro C. Costa , que terão uma participação fundamental em nosso

trabalho a partir do retorno das aulas presenciais, trazendo assim mais segurança e acolhimento as crianças e famílias, teremos a participação da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira, que estará participando de todo o trabalho

de desenvolvimento das crianças e contribuindo ativamente com nosso trabalho em sala e remotamente durante o período de distanciamento social, também estará presente a professora de Educação Especial Elaine Cristina de Souza Golfetti

que estará conosco durante todo o ano letivo nos auxiliando em nossos projetos e atividades não somente quanto a educação especial mas em  uma inclusão geral da turma.

Acolhimento:

O acolhimento das crianças e famílias neste início de dois mil e vinte um, tem como objetivo acolher, receber, amparar e instruir sobre as dificuldades vividas neste período de distanciamento social e suspensão das atividades

presenciais na unidade escolar, porém as orientando também para o retorno com medidas de segurança para as crianças e famílias, a partir do uso da tecnologia utilizaremos os grupos de whatsApp  e facebook da instituição para repassar

vídeos e palestras que contribuam com este momento para que se torne seguro as crianças e famílias.

Introdução:

Neste ano de dois mil e vinte em conjunto com  a equipe pedagógica da unidade buscamos levar até as crianças e famílias as propostas que embasam os documentos da BNCC, garantindo um olhar atento aos direitos de conviver,

brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, mesmo diante da atual situação de Pandemia pela qual nos trás a importância dos cuidados com a higiene para si e com o outro e o distanciamento social tendo em vista que todos os

campos de experiência serão adaptados aos momentos e  espaços pelos quais possam trazer a qualidade de segurança para todos.

“O eu, o outro e o nós”

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir,  agir de maneira independente com confiança em suas capacidades, distinguindo suas conquistas e

obstáculos, aprender a transmitir as suas ideias e emoções para as pessoas que estão a sua volta, valorizar as características do seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos), despontar interesse e respeito por

diferentes culturas e modos de vida, aproveitar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

“Corpo, gestos e movimentos”

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

brincadeiras e jogos entre outras possibilidades, inventar movimentos, gestos, olhares, mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música, aceitar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação,

conforto e aparência, coordenar, utilizar, expressar e reconhecer as suas habilidades manuais no atendimento apropriado a seus interesses e necessidades em situações diversificadas.

“Traços, sons, cores e formas”
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Percebendo todo o espaço tanto escolar quando para além dos muros da escola é possível perceber e ver sons e cores diversas em muitas situações diferentes e levar a criança a ter essa percepção do mundo em que está a sua volta e

se familiarizar utilizando, expressando e reconhecendo os sons, texturas, traços e cores que se encenam e criam a sua volta.

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”

Permitir o ouvir e o falar através da expressão oral e escrita, (escrita espontânea), seja por fotos, desenhos e outras formas de expressão, permitir que a criança desenvolva o inventar, escolher, recontar e produzir novas brincadeiras,

folhear livros em busca de novas ilustrações que o leve a criar e ter novas ideias e histórias sendo improvisadas de acordo com a imaginação de cada criança.

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”

Colocar relações de simbolizar entre objetos, observando suas propriedades, observar e descrever mudanças em diferentes materiais, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais, identificar e selecionar informações

para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação. Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro com números ou escrita espontânea), em diferentes apoios,

considerar objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e diferenças, descrever fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e de sua comunidade, relacionar números às suas respectivas

quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência, entendo que cada criança tem a sua visão e sua individualidade dentro do meio em que vive.

Segundo Vygostsky “ O brincar é uma atividade espontânea e natural da criança e é benéfico por estar centrado no prazer, desperta emoções e sensações de bem estar, libertar as angustias e funciona como escape para emoções

negativas ajudando a criança a lidar com esses sentimentos que fazem parte da vida cotidiana. Brincando a criança aprende a lidar com o mundo e forma sua personalidade e experimenta sentimentos básicos como o amor e o medo.”

(QUEIROS, MARTINS VYGOSTSKY, 2002, p.6.)

Experiências estas que após todo este período em casa com as famílias em distanciamento social causou também dúvidas, anseios, insegurança e agora precisam lhe dar com elas de forma a uma nova rotina também na unidade

escolar, ou adaptações para a continuidade a distancia.

Desde muito cedo as crianças tem contato com discursos negativos relacionados ao preconceito, rótulos e discriminação. Nessa fase as crianças estão sendo moldadas e muito do que serão quando adultos, será o reflexo do que

aprenderam aqui na Educação Infantil. Elas são capazes de construir seus próprios conhecimentos, por isso o professor como mediador tem que proporcionar situações que priorizem a interação entre todos, também valorizando e respeitando

a necessidade, criatividade e interesse de cada criança como protagonista de forma que todos se respeitem.

Segundo Lopes a reflexão que o ato de incluir todos os sujeitos em um mesmo espaço, nesse caso a sala de aula, respeitando a diversidade, exige do mediador não apenas o reconhecimento das diferenças, mas a construção de novas

metodologias que não visam apenas a sistematização do conteúdo curricular, mas que também oportunizem situações de acolhimento, interação e respeito para com o outro.

(LOPES, 2009)

Desta forma pensando em adaptações não somente aos planejamentos, mas também nos espaços nas atividades, necessidades de cada criança e família, visando toda uma nova rotina que está sendo construída em casa, neste

período de distanciamento social. Ampliar o conhecimento do mundo que as crianças possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato

com formas diversas de expressão artística, comunicar e expressar pensamentos e sentimentos por meio de todas as expressões das artes, interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e neste novo momento também das

famílias despertando a curiosidade de manipular e intendendo a capacidade de ir além sendo a geradora de tudo. Segundo Brasil “as atividades artísticas dão oportunidades para as crianças comunicarem conceitos que são difíceis de serem

expressos verbalmente e ao entrarem em contato com as Artes, manifestam tudo aquilo que se passa dentro de si de forma simples e interessante.”

(BRASIL, 2006, p.28)

Temática: “Os pequenos guardiões do planeta”

Este tema foi escolhido em conjunto com a equipe de professoras dos agrupamentos III do período da tarde e professora de Educação Especial, através de reuniões online por estarmos cumprindo as normas de distanciamento social,

tendo em vista a necessidade de levar até as crianças e famílias a importância de mesmo diante deste momento de pandemia a nossa missão de contribuir para a construção de um planeta melhor.

Os projetos serão desenvolvidos em etapas, durante o ano letivo acompanhando as necessidades e construção das crianças do agrupamento III, visto que devido pandemia (COVID-19), não conseguimos ter a dimensão de como será,

quando iniciarmos as aulas presenciais, este tema principal tem como intuito levar até às crianças e famílias as abordagens de desenvolvimento e construção das atividades desenvolvidas em casa ou na unidade, através dos projetos que

serão citados a seguir planejar, preparar e cuidar e replanejar, serão os meios de levar a sociedade a importância de continuamente cuidarmos do nosso planeta, com as crianças como o início de tudo.

Metodologia:

Roda de conversa em sala de referência e jardim, passeios pela unidade, observar os espaços e suas modificações diárias através do tempo e estações do ano, leitura de livros, pesquisas com as famílias, construção de atividades

através de materiais não estruturados e recicláveis, construção de horta e jardim, preparo de adubo, cantinhos pedagógicos com temas sobre reciclagem de lixo, mercadinho e jogos pedagógicos, cartazes que abordem a importância da

colaboração da família, vídeos e exposição. Todas estas atividades serão desenvolvidas ao longo do ano letivo em todos os projetos da unidade, tendo em vista que poderão ser replanejadas a partir do interesse das crianças ou se nossas

atividades serão presenciais ou remotas.

               Projeto COVID 19

Justificativa:

Estamos passando por uma etapa nunca vivida, muito menos esperada por toda sociedade, uma era de descontruir conceitos que foi gradativamente construído para demonstrar que devemos amar, respeitar, abraçar e ajudar porém,

agora devemos preparar nossas crianças e famílias para que neste momento de pandemia devemos demonstrar o amor, carinho e respeito não com um abraço, mas sim com um distanciamento que transmitira um sincero olhar de afeto.

Priorizar o sócio emocional da família e da criança neste momento é primordial, momento este em que todos ainda possuem insegurança de como será a retomada de todas as atividades após o início do Covid 19, contemplar os

espaços diversificados, materiais e tempos diversos levando em consideração um longo período de distanciamento social vivido.

Levar até as famílias e crianças o que é o Coronavírus, suas causas, fases e consequências, faz-se necessário  para despertar a comunidade para o risco que se corre ao não aderir coletivamente à luta contra o coronavírus, causador da

COVID-19, bem como conscientizar a todos que só conseguiremos solucionar o problema quando todos se unirem e abraçarem esta causa, o ponto central de toda atividade é a criança, nela que está voltada a nossa atenção para a

programação e execução deste projeto, a escola pode e deve aproveitá-las para aproximar-se da realidade da criança e agir em benefício do seu desenvolvimento. Conscientizar e influenciar positivamente as famílias das crianças a respeito
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dos cuidados básicos quanto a pandemia e com o objetivo de que as crianças, família e profissionais se sintam seguros na unidade escolar.

A organização será pensando nos espaços da escola, e também nos cuidados diários com as crianças e famílias em casa a partir de todas as mudanças que estão vivenciando neste período de pandemia, as atividades serão

oportunizadas a fim de que as crianças possam conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer-se, garantindo assim os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Os materiais utilizados nas atividades serão de fácil higienização e uso individual, que também possam ser preparados ou construídos em casa com as famílias em período de pandemia ou na unidade escolar após nossa retomada.

Objetivos:

Levar até as crianças e famílias a importância da conscientização para minimizar o foco de doença e morte através dos cuidados diários de distanciamento e de higiene.

Metodologia:

As crianças irão expressar seus sentimentos por meio de produções artísticas e emoções como desenhos, pinturas, esculturas, teatro, através das brincadeiras lúdicas não esquecendo que as brincadeiras serão realizadas respeitando

o distanciamento e normas de higiene que também serão apoiadas com a orientação da equipe da vigilância sanitária e equipe gestora da unidade, roda de conversa; vamos abordar diferentes culturas pensando em conhecer formas de

cumprimento para acolher as crianças ludicamente e atrativamente em nossa retomada.

Projeto Higiene e Saúde

Justificativa:

O presente projeto tem como proposta desenvolver atividades  buscando a integração da unidade escolar e Família, no sentido da conscientização dos hábitos de higiene  o projeto Higiene e Saúde é uma proposta que garante uma

aprendizagem efetiva e transformadora de vida, pois é preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontece no cotidiano escolar e também fora da escola no dia a dia das

crianças.

Em se tratando de educar para higiene corporal, há de se buscar uma prática participativa de modo que as orientações para as crianças sejam coerentes com a linguagem do próprio corpo, precisa que se aproprie do conhecimento a

respeito de si e do outro e sobre as condições de vida da população, sobre sua importância de colocar em prática certos hábitos que contribuirão para o cuidado também da família, quando a criança  percebe que estes hábitos o ajuda a viver

melhor, sem dúvida alguma ela  estará motivada a colocá-la em prática com regularidade, isso faz com que o educador seja o mediador entre criança/família, renovando e incentivando o interesse em se praticar corretamente os hábitos de

higiene.

Objetivos:

Motivar as crianças a criar o habito de uma boa higiene, que também tem em vista a higiene corporal, a higiene bucal, evitando a cárie; pentear os cabelos e mantê-los limpos.

Usar sempre água potável para realizar a higiene e água filtrada ou tratada para beber, cuidar do planeta, não acumulando lixo em rios, ruas e praças e até mesmo em casa usando sempre a reciclagem como forma de prevenção

deste acúmulo, a criança que observa estas atitudes em casa e na escola tem facilidade em colocá-las em prática levando estas informações até as famílias.

Metodologia:

Teatro com fantoches, cantinhos pedagógicos da higiene bucal, brincadeiras de mimicas e musicalidade, pesquisas com as famílias, construção de maquete com argila e materiais recicláveis e cartazes informativos.

             Projeto Horta e Alimentação Saudável

Justificativa:

Manter uma alimentação saudável é indispensável, em especial para as crianças, que estão em fase de desenvolvimento e precisam ingerir diferentes alimentos, ricos em nutrientes e proteínas. No entanto está tem se tornado uma

tarefa muito difícil para as famílias, pois cada vez mais cedo as crianças estão ingerindo alimentos industrializados, com valor calórico alto e poucos nutrientes. Isto vem ocorrendo devido a grande oferta de produtos no mercado e uma enorme

quantidade de produtos alimentícios que, através das mídias, invadem as nossas casas e demonstrando mais rapidez e comodidade no preparo favorecendo a mudança dos hábitos alimentares.

Para minimizar o consumo destes produtos e estimular as crianças a desenvolverem hábitos saudáveis de alimentação, á escola deve oferecer um cardápio rico em legumes, verduras e vegetais, para desta forma estimular os hábitos

saudáveis e colaborar com as famílias, na prática dos bons hábitos alimentares assim o projeto horta e alimentação saudável, visa transformar espaços existentes na escola, em um local agradável, lúdico e acolhedor à comunidade escolar,

com a construção de canteiros de ervas, temperos, verduras e legumes, onde servirão para dar mais sabor a alimentação e incentivar a uma alimentação saudável.

O contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com a semente que brota, com a prática diária do cuidado (regar, transplantar, tirar matinhos) é um exercício de paciência e perseverança, até que a natureza nos brinde com

a transformação de pequenas sementes em hortaliças e verduras.

Objetivo Geral:

Promover o consumo de alimentos saudáveis, com alto valor nutricional e reconhecer sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.

Ampliar o conhecimento sobre a atividade de horticultura e manter na escola uma área verde produtiva, para que as crianças acompanhem o desenvolvimento das hortaliças e leguminosas. Incentivar aos bons hábitos alimentares e

identificar as preferências das crianças, reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde em diferentes contextos visuais, identificar cores, formas, textura e os diferentes sabores dos alimentos,  valorizar o momento da alimentação e

possibilitar a degustação de frutas e legumes no cardápio alimentar, realizar atividades coletivas, utilizando sementes e cascas de alimentos e promover a socialização da turma explorando a horta da escola.

Objetivos específicos:

Mediar a questão quanto aos perigos de uma má alimentação, conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável, identificar quais hábitos alimentares e alimentos são e não são saudáveis,   ensinar a importância de

higienizar os alimentos, desenvolver capacidades nas crianças de  raciocínio lógico, coordenação motora e percepção visual, tátil, olfativa e gustativa e aumentar o vocabulário das crianças.

Metodologia:
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Construção da horta, plantio de mudas, pesquisa com as famílias, preparo do adubo, cuidados diários entre agrupamentos (cuidar e regar), construção de barraca viva de leitura e culinária, construção de livro de receitas com as

famílias com registros presenciais ou online.

Projeto Água e dengue

Justificativa:

Tendo em vista o crescimento absurdo de casos de dengue e desperdício de água no nosso Município, sentimos a necessidade de trabalhar esse tema de maneira lúdica e significativa, no qual será de extrema importância conscientizar

as famílias sobre os cuidados, atitudes e hábitos necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, conscientizando as crianças e comunidade sobre a contribuição de cada um na preservação e no uso consciente da água.

Na educação infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir de forma ativa, a capacidade crítica permitindo compreender a necessidade de economia dos recursos naturais, principalmente a água. Adquirindo

atitudes de preservação e conservação partindo de seu próprio ambiente e multiplicando suas vivências no lar, este projeto visa ajudar na conscientização e preservação da água, mostrando o consumo consciente, os ciclos da mesma e a sua

importância para a vida, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, que busca formar uma postura do ser humano em relação ao meio ambiente. Diante do crescimento de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti,

desenvolveremos atividades que proporcione experiências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando um trabalho de conscientização, prevenção e combate a proliferação da Dengue, Zica e Chikungunya e os cuidados

essenciais a saúde.

Objetivos:

 

Conhecer as formas de contágio, prevenção e tratamento, identificar as causas de ocorrência de endemias, reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenção da dengue, desenvolver hábitos e atitudes

que ajude a acabar com a proliferação do mosquito, desenvolver cidadania e aplicar os conhecimentos adquiridos.

 

Metodologia:

Teatro da dengue, maquete com materiais recicláveis, pesquisa com as famílias, passeios pela unidade (observar os espaços que podem ser foco de mosquitos, coleta de lixo, cartazes informativos) apresentação com as crianças

através de música e dança, contação de histórias sobre a água e sua importância no dia- dia da criança e família.

Família:

Acolher as famílias na unidade, orientando e resgatando a importância da contribuição e participação continua para desenvolver um trabalho pedagógico rico em aprendizado para as crianças. Este trabalho acontecerá diariamente

através do acolhimento em momentos de recepção e saída das crianças na unidade respeitando o distanciamento social ou através dos vídeos remotamente, reuniões com as famílias sempre que necessário de ambas as partes, pesquisas

contribuindo com o desenvolvimento das atividades, exposições e apresentações das crianças para as famílias a partir do retorno das aulas presenciais seguindo as normas de segurança da vigilância sanitária de campinas.

Inclusão:

Respeitando a igualdade de todos desenvolveremos através de roda de conversa respeitando o distanciamento social a leitura de alguns temas que traga a realidade de cada criança, atividades entre agrupamentos no pátio da

unidade, área externa do jardim e momentos de socialização na sala de referência e jardim para assim possibilita-las a conhecer as necessidades de cada criança que esta ao seu convívio, diante da possibilidade das atividades remotas,

convidar os agrupamentos a participar de uma contação de história online.

 Com todas as normas de segurança, conhecer, interagir, respeitar e observar a necessidade de todos também a partir das famílias que estão vivenciando novos momentos em casa, possibilitar que se sintam acolhidos por toda a

equipe da unidade participando ativamente do desenvolvimento das nossas atividades presencial ou remotas com relatos de experiências que ocorreram ao longo deste período, somos diferentes únicos e especiais a todo tempo.

O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os

tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades

preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos,

materiais recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 

Avaliação:

A avaliação ocorrerá coletivamente e individualmente, diariamente através de observações, registros com escrita, desenhos, fotos e construção do livro da turma a partir do retorno das aulas presenciais, e através de relatos e

construção de livro digital da turma em momentos remotos.

Referências bibliográficas:
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CAMPINAS. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação: prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico/

Organização: Miriam Benedita de Castro Camargo /Coordenação pedagógica: Heliton Leite de Godoy.- Campinas, SP, 2013.

Campinas. Prefeitura Municipal de Campinas/ Secretaria Municipal de Educação/ Departamento Pedagógico. Caderno Curricular Temático, Educação Básica: Ações Educacionais em movimento, Volume I- Espaços e Tempos na Educação das
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PLANO INDIVIDUAL
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.
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- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES
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Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE
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- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.   

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.
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As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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                Tema: “Os pequenos guardiões do Planeta!”

        Sou Luana de Castro Santos, professora do agrupamento III G, formada no curso de licenciatura em Pedagogia desde 2014, atuo como professora de Educação Infantil desde
2015. Esse é o meu primeiro ano no CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, no qual estou planejando propostas voltadas para valorizar a importância da infância com foco na singularidade
de cada criança, considerando-as cidadãs que produzem e reproduzem culturas. Acredito que o amor por ensiná-las e juntamente aprender com elas seja o combustível em
aprimorar meus conhecimentos para beneficiar minhas crianças. Para que isso ocorra de maneira sólida e objetiva, conclui em 2018 a Pós- Graduação em Psicomotricidade, onde me
possibilitou vivências enriquecedoras na contribuição do desenvolvimento psicomotor da criança.

       De acordo com o decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020 dispõem sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema
municipal de ensino de Campinas e conforme a resolução SME nº 006, de 1 de Setembro de 2020 que dispõe as diretrizes e os procedimentos para a organização do trabalho nos
Centros de Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação Infantil de Instituições Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação SME, no contexto de enfrentamento ao
novo Coronavírus (COVID -19), o seguinte plano se estrutura como orienta o Art. 4º desta resolução.

      O isolamento social trouxe diversas mudanças na forma de nos relacionarmos, as crianças e famílias ficaram distantes de sua rotina por aproximadamente um ano e hoje temos
que nos adaptarmos a um novo “normal”. Devemos assegurar as famílias e crianças um ambiente seguro, no qual as famílias fiquem cientes dos cuidados necessários para evitar
maior contágio da doença (uso de máscaras, lavar as mãos corretamente, álcool em gel disponível para as crianças e famílias e entre outros cuidados), para que as famílias dêem
continuidade nesses hábitos em casa, assim como no ambiente escolar.

       O objetivo do meu planejamento é considerar a criança no seu contexto cultural e social, com direitos assegurados pela Constituição Federal e o Estatuto da Criança e o do
Adolescente, fazendo com que construa seu próprio conhecimento através da exploração do espaço, das relações com o outro, se inserindo na vida cotidiana como sujeito histórico,
participativo e crítico. Cada criança traz experiências únicas desse período de distanciamento, vivências que contribuíram para o seu desenvolvimento e outras que podem ter
prejudicado. São angústias, aprendizados, medos e até perdas que estão prontas a serem compartilhadas, ou não. O diálogo e o ouvir serão principais ferramentas de acolhimento
para as nossas crianças e famílias e fundamental para o (re) planejamento do trabalho pedagógico. A roda de conversa é um momento importante em nossa rotina para trocarmos
experiências e será essencial para identificarmos as dificuldades/necessidades de nossas crianças.

       As atividades/ brincadeiras serão adaptadas, com o objetivo de respeitar o distanciamento necessário entre as crianças, mas assegurando uma aprendizagem significativa. No
período de quarentena, estamos utilizando das redes sociais (Facebook- página Ana Brasil) para sugerir atividades para as crianças, com a intenção de manter e fortalecer o vínculo
família/criança/escola e criaremos situações para dar continuidade ao trabalho, com o uso do WhatsApp. E assim com o objetivo de ressignificar o ambiente escolar, cultivar a
esperança de que dias melhores estão por vir e estaremos sempre juntos. A escola vai muito além do ambiente físico, nossa escola é viva!

         Um dos meus objetivos como professora mediadora é respeitar os conhecimentos prévios das crianças e a partir deles tentar ampliar seu repertório oral, afetivo e emocional. As
atividades em grupo farão parte da nossa rotina, mas respeitando o distanciamento social sugerido pela OMS, o manuseio de diferentes materiais, as experimentações e explorações
serão sempre pensadas dentro do tema central, interesse da turma e os cuidados necessários para evitar o contágio e manifestação do COVID-19, onde estarei junto com a equipe de
professoras planejando e compartilhando atividades/ vivências significativas, interessantes e desafiadoras para as nossas crianças, tendo elas como sujeitos de sua própria
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aprendizagem e atendendo suas necessidades básicas.

         Na minha atuação, irei valorizar o "brincar", pois o brincar é um componente de extrema importância na formação do sujeito, segundo Vygotsky (1999) "... a brincadeira é uma
facilitadora do processo de desenvolvimento". Nesta direção, realizamos um trabalho onde a intenção é despertar na criança o desejo de aprender, o prazer em descobrir através da
brincadeira e do faz-de-conta. A partir das ações planejadas, deseja-se que a criança obtenha uma aprendizagem de qualidade, destacando a brincadeira como ferramenta de
tamanha aprendizagem, porém diante do cenário que estamos vivendo com a pandemia do Coronavírus, as brincadeiras serão planejadas e preparadas de acordo com as
orientações, seguiremos todas as precauções necessárias, pensando na segurança de nossas crianças. Por esse motivo, iremos proporcionar brincadeiras em que mantenha o
distanciamento obrigatório e o uso individual dos brinquedos. Sabemos que, nesse primeiro momento teremos que evitar compartilhar qualquer tipo de materiais e brinquedos.

        Brincadeiras nos parques, nos quiosques, no pátio, na casinha de boneca, brincadeiras dirigidas ou livres; atividades na horta, na biblioteca, na brinquedoteca; atividades com
modelagem, tintas e materiais diversificados para livre exploração ou construção de brinquedos de sucata; exploração de instrumentos de percussão, brinquedos, objetos variados;
experimentações e vivências serão constantes em nossa rotina, pois, para cada um desses momentos existe um rico aprendizado e há o estímulo dos diversos sentidos. Todas as
propostas serão planejadas pensando na facilidade do manuseio de materiais para as famílias, para estarem realizando as atividades em casa e garantindo a aprendizagem das
crianças.

        A turma do Agrupamento III G é composta por 31 crianças, sendo uma delas portadora de deficiência, causada por uma paralisia cerebral necessitando de cuidados especiais,
sendo acompanhado pela professora de Educação Especial Elaine, facilitando assim sua participação nas atividades e brincadeiras. Na turma temos 16 meninas e 15 meninos,
nascidas entre 2015 á 2017, todas atendidas no período parcial das 13h00 as 17h00. A maioria das crianças reside nos bairros próximos à Unidade. Inicialmente não tivemos contato
físico com as crianças e famílias, devido ao isolamento social, as informações citadas são do INTEGRE. Em maio de 2021, o atendimento presencial foi retomado de maneira
escalonada respeitando todos os protocolos e garantindo a segurança de todos. Para auxílios eventuais, a unidade escolar conta com quatro agentes educacionais de apoio, a Edeline
Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do Socorro C. Costa, além da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira.

          A equipe de docentes do agrupamento III período tarde, elegeu como tema central desse ano: “Os pequenos guardiões do Planeta”. Diante de todos os acontecimentos
com o nosso Planeta, pensamos em desenvolver projetos em que levem as crianças e familiares a valorizarem o meio ambiente, e acima de tudo aprender a cuidar dos nossos
recursos naturais, promovendo o desenvolvimento sustentável. A temática apresenta para a criança uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem
enfrentando com relação ao cuidado com o Planeta e com nós mesmos. É na infância que a criança começa interagir com a ideia de sociedade, aprende conceitos e começa a
assimilar valores que servirão de base para a sua vida. Desenvolver a consciência ambiental desde pequeno ajuda as crianças a interiorizar a importância da sua ação no mundo,
agindo, participando e se envolvendo num mundo em que todos fazem sua parte. Quando a criança aprende desde cedo que ela é parte da natureza e não proprietária, como
consequência terá uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente. A criança passa a entender e sensibilizar-se com assuntos do seu entorno.  Por meio das interações,
das brincadeiras e dos Campos de Experiências também tratados pela BNCC, nossa prática pedagógica tenderá buscar diálogos com o mundo exterior e a realidade das crianças, o
conhecimento científico e o nosso patrimônio cultural, visando que as crianças ampliem e diversifiquem seu conhecimento de mundo, e apropriando dos saberes historicamente
construídos.
 Os projetos que serão desenvolvidos no ano letivo de 2021, com a turma do AG.III são:

 
Projeto Horta e Alimentação saudável .

Justificativa  
Manter uma alimentação saudável é indispensável, em especial para as crianças, que estão em fase de desenvolvimento e precisam ingerir diferentes alimentos, ricos em nutrientes
e proteínas. No entanto isso tem se tornado uma tarefa muito difícil para as famílias, pois cada vez mais cedo as crianças estão ingerindo alimentos industrializados, com valor
calórico alto e poucos nutrientes. Isto vem ocorrendo devido à grande oferta de produtos no mercado e uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através das mídias,
invadem as nossas casas e demonstrando mais rapidez e comodidade no preparo favorecendo a mudança dos hábitos alimentares. Para minimizar o consumo destes produtos e
estimular as crianças a desenvolverem hábitos saudáveis de alimentação, a escola tem papel importante em auxiliar na promoção da saúde através da alimentação. Esse projeto visa
por meio da curiosidade, ludicidade e prática, despertar nas crianças o gosto por novos alimentos e o prazer de manusear alimentos e produzir receitas. Teremos também os
canteiros onde as crianças poderão plantar e acompanhar o crescimento das verduras e vegetais e também degustá-los. 

Objetivos Gerais

Estimular a alimentação saudável, nutritiva e balanceada, buscando ampliar a aceitação de verduras e legumes pelas crianças. Estimular o cuidado e o respeito à vida e a natureza.

Objetivos específicos

Incentivar as crianças a descobrirem através do tato, olfato e paladar novos alimentos/ingredientes.

Conhecer e identificar os diversos legumes, frutas e verduras.

Promover a integração escola-família convidando as famílias que queiram e possam auxiliar no processo de plantio e colheita dos alimentos.

Prover atividades que valorizem e aproximem as crianças dos alimentos com menor aceitação.

Pesquisar a importância nutritiva dos alimentos e o apreço por eles.

Explorar diversos gêneros textuais (lista de frutas e verduras/receitas/poemas).

Conscientizar as crianças, através do cardápio diário, da importância da boa alimentação e sem desperdícios.

Metodologia

As atividades serão desenvolvidas através de rodas de conversas, confecções de painéis e cartazes com recorte e colagem das crianças, textos, músicas, vídeos, apresentação e
degustação de diferentes alimentos. O projeto será desenvolvido com a participação das famílias.
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Duração do projeto: Ao longo do ano.

Avaliação 

A avaliação será realizada a partir de registros de observações, brincadeiras, fotografias das atividades e ainda a observação diária da participação, interesse e desempenho na
realização das atividades.
 

Projeto Água e Dengue.

Justificativa
 Tendo em vista o crescimento absurdo de casos de dengue e desperdício de água no nosso Município, sentimos a necessidade de trabalhar esse tema de maneira lúdica e
significativa, no qual será de extrema importância conscientizar as famílias sobre os cuidados, atitudes e hábitos necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
conscientizando as crianças e comunidade sobre a contribuição de cada um na preservação e no uso consciente da água.

Na educação infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir de forma ativa, a capacidade crítica permitindo compreender a necessidade de economia dos
recursos naturais, principalmente a água. Adquirindo atitudes de preservação e conservação partindo de seu próprio ambiente e multiplicando suas vivências no lar, este projeto visa
ajudar na conscientização e preservação da água, mostrando o consumo consciente, os ciclos da mesma e a sua importância para a vida, contribuindo para a formação de cidadãos
conscientes, que busca formar uma postura do ser humano em relação ao meio ambiente. Diante do crescimento de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti,
desenvolveremos atividades que proporcione experiências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando um trabalho de conscientização, prevenção e combate a
proliferação da Dengue, Zica e Chikungunya e os cuidados essenciais a saúde.           

Objetivo Geral

Oportunizar experiências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando um trabalho de conscientização ao desperdício de água, prevenção e combate a proliferação
da Dengue, Zica e Chikungunya e os cuidados essenciais com o meu ambiente. Estimular a construção coletiva de práticas cotidianas para o uso consciente da água assim como o
conhecimento de seu ciclo, como usar corretamente , fazer o reuso, integrando conceitos e ações que visam uma construção de hábitos adequados, promover ações que visem a
redução de consumo de água na unidade, contando com o apoio e envolvimento de suas comunidades, para promover a autonomia.

Objetivos específicos

Conhecer as formas de reaproveitamento da água.

Mostrar a importância da água para a nossa sobrevivência.

Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenção da Dengue e de outras epidemias.

Desenvolver hábitos e cuidados com o meio ambiente e o descarte do lixo de forma adequada.

Promover o cuidado social com o meio ambiente e sua importância para todos.

Metodologia

Este projeto será desenvolvido com atividades de roda de conversa, pois o dialogo e a reflexão deve ocorrer frequentemente, coletando os conhecimentos prévios das crianças sobre
o assunto, confecções de painéis e cartazes com recorte e colagem das crianças, textos, músicas, vídeos, contações de histórias e reproduzir de forma lúdica situações em que o
mosquito se prolifera e como evita-las. Conscientizar as famílias e a comunidade com panfletos e cartazes sobre o assunto, recursos que podem ser confeccionados pela
escola/crianças, ou de órgãos específicos da saúde.

Duração do projeto: Ao longo do ano.                   

Avaliação

Será realizada em todos os momentos durante o desenvolvimento do projeto, observando se as crianças demonstraram interesse, empenho e participação ao realizar as atividades
propostas. Sendo essa avaliação feita por meio de observações, registros diários, fotos e vídeos.

Projeto Higiene e Saúde/ COVID

Justificativa

O projeto Higiene e Saúde/ COVID é uma proposta que garante uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida, pois é preciso educar para a saúde, levando em conta todos os
aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontece no cotidiano escolar. Ressaltando os cuidados básicos para evitar o contágio do vírus Coronavírus (uso de
máscaras, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool em gel e o distanciamento social).

Objetivos

Ao trabalhar higiene e saúde/COVID esperamos que as crianças possam aos poucos interessar-se pelo cuidado com o próprio corpo, tomando atitudes relacionadas com hábitos de
higienes como: tomar banho, lavar as mãos corretamente, respeitar o distanciamento social, escovar os dentes etc.

Também será trabalhado com os familiares das crianças, incentivando-os a adquirir bons hábitos de higiene com seus filhos.

Metodologia

As atividades serão desenvolvidas através de rodas de conversas, confecções de painéis e cartazes com recorte e colagem das crianças, textos, histórias com fantoches, músicas,
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vídeos, simulações de escovação e banhos com brinquedos/bonecas mostrando a importância dos cuidados básicos com a nossa saúde.

Duração do projeto: Ao longo do ano.

Avaliação

Acontece através da observação dos hábitos com o cuidado de seu corpo, em relação de como lavar as mãos, uso correto da máscara, escovação dos dentes, o hábito de tomar
banho, cortar as unhas e independência no uso do banheiro.

A nossa proposta pedagógica será baseada na BNCC, na qual iremos trabalhar com os Campos de Experiências após o retorno e adaptadas para o desenvolvimento remoto:

No campo: O eu, o outro e o nós,  os temas são pertinentes ao mundo, onde a criança irá se identificar como um ser singular e social,  visando assim uma vivência significativa a
criança, incentivando a adotar hábitos de auto-cuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência,  estimulando a interação com adultos e crianças (demonstrando
atitudes de solidariedade, cuidado e empatia) através de brincadeiras interacionais como ovo-choco, galinha e seus pintinhos, o mestre mandou, boliche, morto-vivo, o carteiro; roda
de conversa; contação de fatos do cotidiano. Expressar seus sentimentos, desejos, vontades e desagrados, agindo com autonomia, experimentando e utilizando recursos para
satisfazer e expor suas necessidades essenciais, socializar, buscando alternativas para solucionar eventuais conflitos. Percepção de que as pessoas tem características físicas
diferentes, sempre respeitando suas diferenças.

No Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação  darão ênfase ás atividades que estimule a linguagem oral e escrita, pois é um elemento importante para
ampliar as possibilidades de participação das práticas sociais, vou trabalhar oralidade na roda da conversa, no qual as crianças expressarão desejos, vontades, necessidades e
sentimentos, identificação de expressão facial, aprimorando o uso da linguagem, narração de experiências pessoais, escrita do próprio nome na lousa, na areia, com massinha de
modelar, com durex e identificação em diversas situações; elaboração de textos e listas (professora escriba), recorte e colagem, leitura, observação e manuseio de jornais, livros,
poemas, histórias em quadrinhos, contos, parlendas, bilhetes, cartazes informativos de campanhas (Dengue, coronavírus, gripe e escorpiões, etc...), envolver-se em práticas de
leituras nas chamadas, roda de leitura, contações de histórias, proporcionando o pensar, o agir, a fala e a expressão, relatar os fatos do cotidiano, histórias ouvidas, filmes e peças
teatrais assistidos, além de manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar e outros sinais gráficos, proporcionarei às crianças situações de
explorarmos instrumentos musicais, jogos verbais como trava línguas, parlendas, cantigas populares, adivinhas e brincadeiras cantadas e rítmicas, criações de sons com diversos
objetos, improvisações, composições e interpretações musicais, invenções de brincadeiras, oportunizando uma linguagem muito importante na educação infantil sendo suporte para
a formação de hábitos atitudes e comportamentos, contribuindo na socialização, expressões de sentimentos e pensamentos das crianças. Irei proporcionar o faz-de-conta e
momentos nos quais colaborarão para a construção da identidade e autonomia das minhas crianças, estimulando o mesmo a identificar suas preferências, propiciando atividades de
interações e socialização entre crianças e adultos, como: barracas de lençol, uso de fantasias, cantinho das profissões, festa do pijama, confecção de acessórios de heróis e princesas,
transformar caixas de papelão em carros, um balde em instrumentos musicais, a mobília da sala em cavernas e etc. Sendo assim, proporcionarei momentos que permitam as
crianças expressarem seus sentimentos, vontades e criatividade.
 
 No campo: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  os temas são pertinentes ao mundo natural e social, visando assim uma vivência significativa a criança,
estimulando a interação com adultos e crianças de diferentes idades. Através de brincadeiras interacionais como ovo-choco, galinha e seus pintinhos, percepção de que as pessoas
têm características físicas diferentes, sempre respeitando suas diferenças. Iremos trabalhar a manipulação e exploração tátil e sensorial de diferentes tipos de objetos, observação de
contato do: meio ambiente, animais, plantas, conhecimento do corporal e suas funções. Sempre reforçando para as crianças o respeito e o cuidado que devemos ter com o meio
ambiente, explorar e descrever semelhanças e diferenças das características dos objetos como massa, tamanho, textura, cor, peso e forma. Perceber –se como parte integrante da
transformação. Iremos elaborar receitas culinárias, como: bolos, biscoitos, brigadeiro, massinha caseira, slime, tintas que não sejam tóxicas. Portanto, serão oferecidos diversos
materiais para as crianças explorarem, como: terra, areia, farinha de trigo etc., que, misturados com água, leite, óleo etc., passam por processo de transformações, proporcionando
às crianças a vivenciarem diferentes resultados e assim oportunizando experiências interessantes. E também iremos trabalhar a utilização da contagem oral, noções de quantidades,
de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras e músicas, manipulação e exploração dos objetos e brinquedos de forma quantitativa. Compreensão de noções de tamanho e espessura
(grande/pequeno; grosso e fino). Compreensão de noções de volume (cheio/vazio). Identificação de cores e figuras geométricas. Resoluções de situações problemas utilizando
materiais concretos e reconhecimento de moedas e cédulas do Sistema Monetário Brasileiro (por meio do mercadinho).

No campo Traços, sons, cores e formas  abordarei atividades voltadas ao desenvolvimento de expressões artísticas, ampliação de conhecimento de mundo, a noção espacial e a
socialização. Faremos propostas para realização de teatro e encenações, com apresentações para as outras turmas e famílias (No segundo semestre). Serão produzidos trabalhos que
envolva linguagem do desenho, da pintura, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de criação, conhecimento sobre cores, linhas e formas,
identificar cores, perceber traços da natureza em suas obras, desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, expressão artística, percepção visual, noção espacial,
trabalhar conceito de releitura de obras artísticas de acordo com entendimento infantil a partir de materiais diversos, diferentes técnicas serão sugeridas: arte com algodão, cotonete,
palha, bola de isopor, conta gotas, sopro, giz derretido e molhado, papel crepom molhado, pintura com barbante, garfo, pintura secreta a partir do giz branco, pintura na lixa, pintura
com papel amassado, com legumes, pincel molhado na parede de lousa, tudo isso por meio da dramatização, modelagem, confecção de painéis, cartazes, dobraduras, confecção de
brinquedos.

No campo Corpo, gesto e movimento o objetivo é desenvolver através das brincadeiras: lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, equilíbrio, ritmo,
esquema corporal e estruturação espacial. Para desenvolver tais elementos, é significativo explorar diversos ambientes da escola, onde através das brincadeiras, as crianças possam
vivenciar diversos jogos e brincadeiras, nas quais elas possam: andar devagar, andar rápido, pular com um pé só (direito e esquerdo), correr, saltar, abaixar, se arrastar, andar e
correr para frente e para trás, subir, descer, equilibrar-se com brincadeiras com bolas, cordas, elástico, bambolês, dança das cadeiras, dança da laranja (substituiremos por bolinhas
da cor laranja), corrida do tapetinho, elefante colorido, pega-pega, pega-gelo, esconde objetos (caça ao tesouro), circuitos, pula corda, estátua musical, trilha e muito mais.
Ressaltando a importância dos jogos lúdicos na educação infantil, onde adaptados à fase das crianças e utilizados de maneira significativa é um instrumento valioso para o
desenvolvimento infantil.

Todas as ações serão planejadas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se) citados na BNCC.

O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças
interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de
espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
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misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente.           

A observação e o registro são os principais meios de avaliação do desenvolvimento da criança e andamento das atividades realizadas e lembrando que, de acordo com a LDB/96, não
há o objetivo de promoção. Nesse sentido, de acordo com a BNCC-EI, a avaliação será realizada:

“pela observação da trajetória de cada criança e do grupo- suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos
tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado”
(Brasil. 2017:p.39).

Portanto, a avaliação é processual e se dá diariamente, seja pela observação , seja pela análise da produção da criança (oralidade, documentos, interação família, criança, escola), e
resulta na elaboração do Relatório Individual da Trajetória Educacional da Criança, de freqüência trimestral e disponível no sistema Integre.
 A avaliação permite conhecer o processo educativo individual e do grupo, determinando os aspectos negativos e positivos, levando se necessário um (Re) planejamento. Podendo eu
como professora me auto-avaliar e direcionar os próximos projetos, conseguindo identificar erros e acertos em todo o conteúdo trabalhado.
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BRASIL. Base Nacional Comum Curricular Educação Infantil. Ministério Da Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLEdeaJPo94

acesso em 19/02/2021

https://www.youtube.com/watch?v=969t9D1mkYg

acesso em 19/02/2021
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ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.
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Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES
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Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.
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HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.       

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Plano de ensino 2021

Professora: Maria Lúcia Farias de Sá Leite

Agrupamento: AGIII- H

Meu nome é Maria Lúcia Farias de Sá Leite, sou graduada em Pedagogia desde janeiro de 2011. Como professora, busco a capacidade de construir uma relação que transmita segurança para as crianças e

famílias, valorizando o potencial de cada uma, incentivando e propondo interação, contribuindo para um desenvolvimento emocional, social.

 Sou professora do AGIII- H, onde atende trinta e duas crianças 14 meninas e 18 meninos, com faixa etária de 3 à 5 anos e 11 meses caracterizando assim uma turma mista. As crianças residem nas

redondezas e já freqüentavam a nossa unidade desde anos anteriores. Para auxílios eventuais, a unidade escolar conta com quatro agentes educacionais de apoio, a Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva

Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do Socorro C. Costa, além da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira.

 Na minha sala tem uma criança com Atraso de Desenvolvimento Neuropsicomotor, o trabalho será desenvolvido de acordo com a necessidade da criança ao lado da professora de Educação Especial; para

garantir um ensino de qualidade o professor de Educação Especial será responsável em fazer um levantamento das necessidades da criança com deficiência, a fim de criar um projeto pedagógico, oferecendo

recursos, adaptação e materiais diferenciados quando necessário ao processo educativo da criança, trabalharei com esse tema com histórias e fantoches, onde o objetivo principal é eliminar a descriminação e

a exclusão, garantindo o direito a igualdade e diversidade sócio cultural onde todos pertencem ao mesmo mundo.

De acordo com o decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020 dispõem sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas

e conforme a resolução SME nº 006, de 1 de Setembro de 2020 que dispõe as diretrizes e os procedimentos para a organização do trabalho nos Centros de Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação

Infantil de Instituições Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação SME, no contexto de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID -19), o seguinte plano se estrutura como orienta o Art. 4º desta

resolução.

Acolhimento:

O acolhimento das crianças do ano de 2021 irá contemplar a realidade vivida por elas, e apoiar uma importante questão abordada nos últimos tempos em parceria entre escola, família e sociedade. Portanto o

acolhimento será de modo remoto que favoreça interação e participação da comunidade, assim a união família/escola gerando beneficio não só ao processo ensino aprendizagem das crianças, mas também a

troca de informações criando um vínculo forte de confiança e respeito entre ambas.

Para alcançar o objetivo esperado teremos apresentação através de vídeos enviados as famílias por grupos via whatsApp, utilizaremos estratégias de brincadeiras alegres e atraentes, contação de histórias,

músicas, considerando esse momento importante e fundamental para um ambiente afetivo e acolhedor, transmitindo segurança e afetividade aos pais e crianças.

Temática: “Os pequenos guardiões do planeta”

Os projetos serão desenvolvidos em etapas, durante o ano letivo acompanhando as necessidades e construção das crianças do agrupamento III, visto que devido pandemia (COVID-19), não conseguimos ter a

dimensão de como será, quando iniciarmos as aulas presenciais,este tema principal tem como intuito levar até às crianças e famílias as abordagens de desenvolvimento e construção das atividades

desenvolvidas em casa ou na unidade, através dos projetos planejar, preparar e cuidar serão os meios de levar a sociedade a importância de continuamente cuidarmos do nosso planeta, com as crianças como

o início de tudo.

O trabalho com a natureza tem muito para acrescentar na qualidade de vida e desenvolvimento das crianças, o próprio contato com a terra, em pequenos gestos, ensina um modo mais inteiro e harmonioso

de crescer, se conhecer, conviver e fazer parte dela.

Não basta só falar de plantas, pintar árvores, escutar histórias e ver nos livros o que é necessário para preservar o meio ambiente, é preciso aprender com as mãos e o corpo inteiro, em contato com a água,

dengue, saúde, higiene, alimentação saudável, e não esquecer das orientações sobre a COVID-19 .

Iniciarei o trabalho com as crianças observando e explorando a área externa da unidade, as árvores, o canto dos pássaros, cantar e brincar de roda na areia, observar o colorido das flores, observar e desenhar

os insetos que circulam, filmes sobre o fluxo das águas, fazer uma horta com as crianças, cultivar ervas para degustação, sentir o aroma das ervas, irei fazer um rodízio para o cuidado com as plantas,

semeando, regando e tirando o mato.

Para possibilitar os objetivos alcançados de forma significativa, prazerosa,  favorecendo uma aprendizagem que envolva várias áreas de desenvolvimento e de conhecimento, levarei para a sala de aula

elementos naturais como toquinhos de diferentes madeira, conchas, pedras variadas, caixas de areia, gravetos, penas, folhas e flores desidratada, sementes e deixar que as crianças descubra por si própria

suas experiências e me surpreendam com suas produções artísticas.

Trabalharei aprimorando os movimentos de forma geral da criança, coordenando movimentos, gestos, olhares e mímicas através de brincadeiras, jogos, observando o controle e adequação do uso de seus
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corpos em atividades artísticas como dança, teatro e música. Coordenar as habilidades manuais das crianças no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Proporcionarei

situações onde as crianças possam explorar e observar o ambiente com atitude, curiosidade adquirindo conhecimento sobre a importância do brincar, a maneira mais prazerosa de aprender é brincando,

assim, desenvolver nas crianças a imaginação, estimulando atividades motoras fazendo que criem cumplicidade entre aqueles que jogam e dançam juntos; o brincar é vital para o desenvolvimento do

potencial de todas as crianças, as vivências lúdicas trabalham ao mesmo tempo a motricidade, a atenção, a memória, o raciocínio a criatividade, a aprendizagem e a ansiedade.

É brincando que as crianças aprendem; sem medo de errar, mas com prazer, fornecerei a elas materiais, espaços, maquiagem, tintas, fantasias, cantigas de roda, danças, fantasias para que possam

representar pessoas, coisas sem nunca ter sido, visitar lugares sem nunca ter ido, tudo no faz de conta.

 Projeto COVID 19

Justificativa

Estamos passando por uma etapa nunca vivida, muito menos esperada por toda sociedade, uma era de descontruir conceitos que foi gradativamente construído para demonstrar que devemos amar,

respeitar, abraçar e ajudar porem agora devemos preparar nossas crianças e famílias para que neste momento de pandemia devemos demonstrar o amor, carinho e respeito não com um abraço, mas sim com

um distanciamento que transmitira um sincero olhar de afeto.

Priorizar o sócio emocional da família e da criança neste momento é primordial, momento este em que todos ainda possuem insegurança de como será a retomada de todas as atividades após o início do

Covid-19, contemplar os espaços diversificados, materiais e tempos diversos levando em consideração um longo período de distanciamento social vivido.

Levar até as famílias e crianças o que é o Coronavírus, suas causas, fases e conseqüências, faz-se necessário para despertar a comunidade para o risco que se corre ao não aderir coletivamente à luta contra o

coronavírus, causador da COVID-19, bem como conscientizar a todos que só conseguiremos solucionar o problema quando todos se unirem e abraçarem esta causa, o ponto central de toda atividade é a

criança, nela que está voltada a nossa atenção para a programação e execução deste projeto, a escola pode e deve aproveitá-las para aproximar-se da realidade da criança e agir em benefício do seu

desenvolvimento. Conscientizar e influenciar positivamente as famílias das crianças a respeito dos cuidados básicos quanto á pandemia.

A organização será pensando nos espaços da escola, as atividades serão organizadas a fim de que as crianças possam conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer-se, garantindo assim os

direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Os materiais utilizados nas atividades serão de fácil higienização e uso individual, que também possam ser preparados ou construídos em casa com as famílias em período de pandemia ou na unidade escolar

após nossa retomada. As crianças irão expressar seus sentimentos por meio de produções artísticas e emoções como desenhos, pinturas, esculturas, por meio da escrita, espaços, tempos, quantidades,

relações, transformações e também o eu, o outro e nós, criando sons e músicas, através das brincadeiras lúdicas não esquecendo que as brincadeiras serão realizadas respeitando o distanciamento e normas

de higiene que também serão apoiadas com a orientação da equipe da vigilância sanitária e equipe gestora da unidade.

Objetivo geral:

Conscientizar a comunidade escolar quanto á importância do combate ao COVID-19, em função da apropriação de valores referentes à humanização da vida e das relações entre as pessoas.

Irei contemplar os espaços diversificados, materiais, profissionais e tempos diversos, levando em consideração que estaremos retornando de um período longo de distanciamento social, portanto o sócio

emocional será priorizado.

Objetivo Específicos:

Incentivar a apreciação pela literatura infantil

Conhecer as formas de contagio e prevenções

Reconhecer os sintomas do coronavírus COVID-19

Conscientizar as crianças sobre a contribuição de cada um na prevenção do COVID-19

Reconhecer como hábitos de higiene ajudam a manter a saúde

Metodologia:

A organização será por meio de cantos de atividades chamados de “Estações”, pensando nos espaços da escola, os cantos serão organizados a fim de que as crianças possam conviver, brincar, explorar,

expressar, participar e conhecer-se, garantindo assim os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Os materiais utilizados nos cantos deverão ser de fácil higienização e uso individual, em especial materiais de manipulação como as massinhas, argilas, entre outros que a criança possa junto com o seu

responsável brincar e no final do dia levar para casa.

Não esquecendo que em todos os cantos deverá estar disponibilizado álcool em gel 70º.

1º Estação – Como eu me sinto

 Campo de Experiências – O eu, o outro e o nós

As crianças irão expressar seus sentimentos por meio de produções artísticas como: Desenhos, pinturas, esculturas, por meio da escrita, entre outras formas de expressão.

Materiais de uso pessoal: Argila, massinha, folhas, tintas, canetinhas, giz de cera, etc.

2º Estação – Como eu me vejo

Campo de experiências – Espaços, tempos, quantidades, relações, transformações e também o eu, o outro e o nós.

Oportunizar que as crianças se vejam, se observem, se sintam, por meio de imagens e fotos das crianças que freqüentam a escola, entre outros materiais.
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3º Estação – Brincando com música – Explorando sons

Campo de experiências – Traços, sons, cores e formas

Oportunizar que as crianças possam construir por meio de sucatas o seu próprio instrumento musical, criando sons e músicas, não esquecendo que as brincadeiras serão realizadas respeitando o

distanciamento.

Materiais: Grãos, sucatas como garrafas, copos, fita adesiva, tesoura, etc

4º Estação – Brinquedos preferidos

Campos de experiências – Corpo, gesto e movimentos

Oportunizar que as crianças brinquem, de preferência com o brinquedo trazido de casa, a fim de se sentirem seguros no ambiente escolar novamente. Sempre com o olhar atento do auxiliar de educação e da

professora para que não haja troca.

Outros brinquedos como os de montagem e construção, como: Jogos de encaixe também são grandes aliados nesse processo. A orientação é que os brinquedos usados sejam de fácil higienização.

5º Estação – Histórias encantadas

Campo de experiências – escuta, fala, pensamento e imaginação

Oportunizar experiências com a leitura por meio de uma contação de histórias.

As crianças poderão se acomodar, considerando o distanciamento necessário e ouvir uma história contada pela professora ou auxiliar de educação.

Materiais: Livros, caixas de papelão, tatames, canetinhas, tintas entre outros

Para as participações nas “Estações” estaremos disponibilizando cadeirinhas, tatame de EVA que seja de fácil higienização ou tatame de papelão de uso pessoal. Por enquanto os meios de interações está

sendo com as novas regras de convivências através de vídeos na página do facebook e whatsApp com atividades de forma lúdica  e descontraída.

Conclusão:

Oportunizar que as crianças se vejam, se observem, é permitir que possam construir sua identidade e autonomia, permitir que as famílias e crianças se sintam seguras é o objetivo da nossa unidade assim

como levar até todos as informações necessárias para que possamos juntos construir nossa nova história.

Higiene e Saúde:

Introdução:

O presente projeto apresenta uma proposta enriquecedora, planejada e interdisciplinar que vamos desenvolver buscando a integração da Escola e Família, no sentido da conscientização dos hábitos de higiene

o projeto Higiene e Saúde é uma proposta que garante uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida, pois é preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação

de hábitos e atitudes que acontece no cotidiano escolar e também fora da escola no dia a dia das crianças.

Em se tratando de educar para higiene corporal, há de se buscar uma prática participativa de modo que as orientações para os alunos sejam coerentes com a linguagem do próprio corpo, precisa que se

aproprie do conhecimento a respeito do próprio corpo e sobre as condições de vida da população e sobre sua importância de colocar em prática certos hábitos que contribuirão para o cuidado com o corpo é

preciso facilitar para que o aluno se aproprie do conhecimento científico a respeito do próprio corpo e visar sobre as condições de vida da população e sobre sua importância de colocar em prática certos

hábitos que contribuirão no cuidado com o corpo, quando o aluno percebe que estes hábitos o ajuda a viver melhor, sem dúvida alguma ele estará motivado a colocá-la em prática com regularidade, isso faz

com que o educador seja o mediador entre aluno/família, renovando e incentivando o interesse em se praticar corretamente os hábitos de higiene.

Justificativa:

A prática de uma higiene adequada é indispensável para a manutenção de uma boa saúde, o projeto Higiene e Saúde é uma proposta que garante uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida, a

mesma deve ser inserida na rotina das crianças desde cedo para que elas tenham um desenvolvimento saudável e possam adquirir independência em relação ao auto cuidado, sendo preciso educar para a

saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no cotidiano escolar. Para auxiliar neste processo à escola deve realizar ações junto á comunidade

escolar, estimulando a prática diária da higienização e desenvolvendo com hábitos saudáveis.

Objetivo Geral:

Conscientizar as crianças sobre a importância da higiene corporal e ambiental, estimulando o desenvolvimento de hábito e atitudes saudáveis, e possibilitando a percepção das mesmas quanto á necessidade

do cuidado com o corpo e com o meio ambiente, para uma qualidade de vida da sociedade.

Objetivos Específicos:                           

Identificar e criar o hábito de uma boa higiene e cuidados com o corpo para ser saudável;

Estimular a prática correta de lavar as mãos, tomar banho, cortar as unhas e cabelo;

Incentivar o auto cuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo;

Contribuir para manter seu ambiente familiar e escolar organizado e limpo, valorizando as atitudes relacionadas com o bem estar individual e coletivo;

Identificar e promover a utilização de produtos de higiene pessoal;

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
19/07/2021 11:32:53   Página 176 de 200



Dialogar sobre as formas de higiene bucal e corporal;

Identificar as partes o corpo;

Estimular o desenvolvimento da independência para manter os hábitos de higiene pessoal.

Metodologia:

O projeto será desenvolvido em sala de aula, através de diferentes atividades jogos e brincadeiras, bem como, por meio da rotina diária, estimulando as crianças nos mementos de higiene a lavar as mãos de

forma correta, escovar os dentes e realizar a troca de roupa e banho, em caso de necessidade.

Explicar através de roda de conversa, a importância do cuidado e a higiene que devemos ter com o nosso corpo;

Usar bonecas, fantoches, prótese dentária, escova, creme dental, fio dental, pente, sabonete, shampoo, cotonete, toalha, papel higiênico, hidratante para demonstração de uma higiene adequada;

Ouvir músicas e assistir filmes que transmitam noções de higiene bucal e corporal;

Confeccionar painéis com as dicas corretas para a lavagem das mãos;

Contar histórias relacionadas ao tema;

Realizar brincadeiras com brinquedos e objetos de higiene pessoal;

Realizar a confecção de painel com rótulos de higiene;

Confeccionar fantoche de papelão para estimular a escovação correta dos dentes.

Conclusão:

O projeto tem o propósito de ajudar as crianças a compreender a importância de cuidarem do seu corpo e como fazê-lo sendo orientadas de acordo com a linguagem delas, proporcionando a elas um

autoconhecimento sobre a prevenção de várias doenças que podem ser causadas sem o cuidado com a Higiene e saúde.

Projeto Horta e Alimentação Saudável

Introdução:

Manter uma alimentação saudável é indispensável, em especial para as crianças, que estão em fase de desenvolvimento e precisam ingerir diferentes alimentos, ricos em nutrientes e proteínas. No entanto

está tem se tornado uma tarefa muito difícil para as famílias, pois cada vez mais cedo as crianças estão ingerindo alimentos industrializados, com valor calórico alto e poucos nutrientes. Isto vem ocorrendo

devido a grande oferta de produtos no mercado e uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através das mídias, invadem as nossas casas e demonstrando mais rapidez e comodidade no preparo

favorecendo a mudança dos hábitos alimentares.

Para minimizar o consumo destes produtos e estimular as crianças a desenvolverem hábitos saudáveis de alimentação, á escola deve oferecer um cardápio rico em legumes, verduras e vegetais, para desta

forma estimular os hábitos saudáveis e colaborar com as famílias, na prática dos bons hábitos alimentares assim o projeto horta e alimentação saudável, visa transformar espaços existentes na escola, em um

local agradável, lúdico e acolhedor à comunidade escolar, com a construção de canteiros de ervas, temperos, verduras e legumes, onde servirão para dar mais sabor a alimentação e incentivar a uma

alimentação saudável.

O contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com a semente que brota, com a prática diária do cuidado (regar, transplantar, tirar matinhos) é um exercício de paciência e perseverança, até que

a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes em hortaliças e verduras.

Justificativa:

Promover o consumo de alimentos saudáveis, com alto valor nutricional e reconhecer sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.

Ampliar o conhecimento sobre a atividade de horticultura e manter na escola uma área verde produtiva, para que as crianças acompanhem o desenvolvimento das hortaliças e leguminosas. Incentivar aos

bons hábitos alimentares e identificar as preferências das crianças, reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde em diferentes contextos visuais, identificar cores, formas, textura e os diferentes

sabores dos alimentos, valorizar o momento da alimentação e possibilitar a degustação de frutas e legumes no cardápio alimentar, realizar atividades coletivas, utilizando sementes e cascas de alimentos e

promover a socialização da turma explorando a horta da escola.

Objetivo Geral:

Promover o consumo de alimentos saudáveis, com alto valor nutricional e reconhecer sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa. Ampliar o conhecimento sobre a

atividade de horticultura e manter na escola uma área verde produtiva, para que as crianças acompanhem o desenvolvimento das hortaliças e leguminosas.

Objetivos Específicos:

Incentivar aos bons hábitos alimentares e identificar as preferências das crianças;

Reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde;

Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos;

Valorizar o momento da alimentação e possibilitar a degustação de frutas e legumes no cardápio alimentar;

 Realizar atividades coletivas, utilizando sementes e/ou cascas de alimentos;
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Explorar a horta da escola;

Metodologia:

O projeto será desenvolvido em sala de aula e na parte externa da escola, através do preparo e plantio da horta, bem como, por meio da rotina diária, estimulando as crianças, nos momentos das refeições a

comer todos os alimentos, em especial as frutas e verduras, e ao mesmo tempo conscientizar sobre a importância de uma boa alimentação, para o crescimento saudável.

Realizar degustação de frutas e legumes:

Confeccionar mercadinho com as crianças;

Realizar recorte e colagem de figuras de alimentos;

Regar plantar e cuidar da horta da escola;

Realizar dinâmicas sensoriais, para o reconhecimento de frutas e legumes por meio dos sentidos;

Confeccionar pirâmide alimentar;

Contar histórias relacionadas ao tema;

Realizar salada de frutas;

Cantar músicas relacionadas ao tema;

Realizar brincadeiras;

Brincar com dominó de frutas;

Conclusão:

Este projeto deve ser visto como algo enriquecedor do trabalho docente, e deve acontecer diariamente, através da observação do envolvimento das crianças, interesse e desenvolvimento mediante as

atividades propostas. O registro será feito por meio de fotos, portfólio, e relatórios individuais, porém de forma sempre a valorizar e priorizar a criança como produtora de cultura capaz de investigar a partir

do lúdico e criar seus conhecimentos sendo protagonista.

Água e dengue

Introdução:

Tendo em vista o crescimento absurdo de casos de dengue e desperdício de água no nosso Município, sentimos a necessidade de trabalhar esse tema de maneira lúdica e significativa, no qual será de extrema

importância conscientizar as famílias sobre os cuidados, atitudes e hábitos necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, conscientizando as crianças e comunidade sobre a contribuição de

cada um na preservação e no uso consciente da água.

Justificativa:

Na educação infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir de forma ativa, a capacidade crítica permitindo compreender a necessidade de economia dos recursos naturais,

principalmente a água. Adquirindo atitudes de preservação e conservação partindo de seu próprio ambiente e multiplicando suas vivências no lar, este projeto visa ajudar na conscientização e preservação da

água, mostrando o consumo consciente, os ciclos da mesma e a sua importância para a vida, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, que busca formar uma postura do ser humano em relação

ao meio ambiente. Diante do crescimento de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, desenvolveremos atividades que proporcione experiências significativas, integrando as áreas do conhecimento,

realizando um trabalho de conscientização, prevenção e combate a proliferação da Dengue, Zica e Chikungunya e os cuidados essenciais a saúde.

Objetivo geral:

Trabalhar desde cedo nas crianças como usar adequadamente a água, sem desperdiçá-la e importância da água em nosso planeta.

 Desenvolver hábitos e atitudes que ajude a acabar com a proliferação do mosquito.

Objetivo específico:

Conhecer as formas de contágio, prevenção e tratamento;

Identificar as causas de ocorrência de endemias;

Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenção da dengue;

Desenvolver hábitos e atitudes que ajude a acabar com a proliferação do mosquito;

Alertar as crianças sobre os principais sintomas da doença.

Metodologia:

Confeccionar junto ás crianças o mosquito da dengue com material reciclado;

Teatrinho com o mosquito da dengue;
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Montar junto com as crianças cartaz de informações sobre o que devemos fazer;

Confecção do vasinho antidengue com garrafa pet;

Maquete com o ciclo do mosquito da dengue.

Conclusão:

Este projeto deve ser trabalhado ao longo do ano, garantindo os direitos de aprendizagem citados na BNCC. As atividades serão planejadas de acordo com a necessidade e interesse das crianças diante da

temática, possibilitando uma aprendizagem significativa de maneira remota ou presencial.

O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças interagem, criam,

experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de espaços, pois os protocolos sanitários adotados,

diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o

manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente. 

Os registros serão feitos através de fotos, vídeos, áudios, portfólios, relatórios indiciaríeis e entre outros meninos de observações.

Avaliação:

A avaliação será feita através da observação da professora da participação das crianças no decorrer das atividades, registros escritos como no caderno de atividades, confecção de portfólio da turma com

relatos, fotos e produções das crianças, relatórios individuais onde serão apresentados aos pais, para que possam acompanhar os progressos e conquistas de seus filhos na escola a cada trimestre.

Referências bibliográficas:
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.
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APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.
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Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível
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OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA
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“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.     

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Professor: 911001613 - ROSELI SOARES DA MOTA

CEI Anísio SpínolaTeixeira

Plano individual Agrupamento III I

Apresentação

Professora Roseli Soares da Mota, sou pedagoga, formada em 2015, mas sempre desenvolvi trabalhos voluntários com crianças na Igreja ou projetos sociais, amo o que faço, me trás uma satisfação imensa em perceber o quanto posso

ser mediadora na vida dos pequenos e ajudá-los no seu desenvolvimento, proporcionando um aprendizado cumulativo e evolutivo, em constante transformações. “Conhecimento é, então, um sistema de transformações que se torna

progressivamente adequado”. Piaget.

Minha turma é formada por trinta e três alunos, sendo treze meninas e vinte meninos, sendo um dos alunos especial que possui uma deficiência física, não tem os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui

um dedinho; em conjunto com a professora de educação especial desenvolveremos atividades adaptadas; as crianças tem a idade de três á seis anos, com o decreto nº 20.768 de 16 de março de 2020 dispõem sobre a suspensão de todas as

atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas e conforme a resolução SME nº 006, de 1 de Setembro de 2020 que dispõe as diretrizes e os procedimentos para a organização do

trabalho nos Centros de Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação Infantil de Instituições Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação SME, no contexto de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID -19) não houve o

retorno das aulas presenciais iniciamente devido a pandemia , assim sendo, será feita essa construção, caracterização e análise das crianças durante o ano letivo; essa interação sócio afetiva no processo ensino aprendizagem, poderá ser

replanejada de forma gradativa diante das necessidades.

Acolhimento

O acolhimento do ano de 2021 ocorrerá de forma a atender a todas as necessidades das crianças e suas famílias. Inicialmente esse acolhimento se deu de maneira remota, onde através de confabulações e trocas com as crianças e

famílias buscamos entender um pouco das características de cada uma delas, para entender em qual contexto histórico, social e cultural elas estão inseridas, para que a troca, a confiança e o respeito possam ser adquiridos alcançando um

melhor resultado com relação aos objetivos esperados, utilizando da tecnologia a distância através de vídeos enviados às famílias por grupos de WhatsApp e Facebook, para criarmos essa oportunidade para a escuta e ampliar assim o

desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico, social. A partir de maio de 2021, o atendimento presencial foi retomado de maneira escalonada garantindo a segurança e seguindo todos os protocolos sanitários e distanciamento.

           Para auxílios eventuais, a unidade escolar conta com quatro agentes educacionais de apoio, a Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do Socorro C. Costa, além da professora de apoio Aline

Cristina Pereira de Oliveira.

Temática: “Os pequenos guardiões do planeta”

Os projetos serão desenvolvidos em etapas, durante o ano letivo acompanhando as necessidades e construção das crianças do agrupamento III, visto que devido á pandemia (COVID-19), não conseguimos ter a dimensão de como será,

quando iniciarmos as aulas presenciais, este tema principal tem como intuito levar até às crianças e famílias as abordagens de desenvolvimento e construção das atividades desenvolvidas em casa ou na unidade, através dos projetos planejar,

preparar e cuidar serão os meios de levar a sociedade a importância de continuamente cuidarmos do nosso planeta com as crianças como o início de tudo e levando a criança a se preocupar e participar do mundo em vive.

Objetivos Gerais:

“O eu, o outro e o nós”

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir;  agir de maneira independente com confiança em suas capacidades, distinguindo suas conquistas e

obstáculos, aprender a transmitir as suas ideias e emoções para as pessoas que estão a sua volta, valorizar as características do seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos), despontar interesse e respeito por

diferentes culturas e modos de vida, aproveitar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

“Corpo, gestos e movimentos”

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

brincadeiras e jogos entre outras possibilidades, inventar movimentos, gestos, olhares, mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música, aceitar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação,

conforto e aparência, coordenar, utilizar, expressar e reconhecer as suas habilidades manuais no atendimento apropriado a seus interesses e necessidades em situações diversificadas.

“Traços, sons, cores e formas”

Percebendo todo o espaço tanto escolar quando para além dos muros da escola é possível perceber e ver sons e cores diversas em muitas situações diferentes e levar a criança a ter essa percepção do mundo em que está a sua volta e

se familiarizar utilizando, expressando e reconhecendo os sons, texturas, traços e cores que se encenam e criam a sua volta.

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”

Permitir o ouvir e o falar através da expressão oral e escrita, (escrita espontânea) seja por fotos, desenhos e outras formas de expressão, permitir que a criança desenvolva o inventar, escolher, recontar e produzir novas brincadeiras,

folhear livros em busca de novas ilustrações que o leve a criar e ter novas ideias e histórias sendo improvisadas de acordo com a imaginação de cada criança.

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”

Relacionar objetos, observando suas propriedades, observar e descrever mudanças em diferentes materiais, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais, identificar e selecionar informações para responder a questões

sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação. Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro com números ou escrita espontânea), em diferentes apoios, considerar objetos e figuras de

acordo com as suas semelhanças e diferenças, descrever fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e de sua comunidade, relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes,

o depois e o entre em uma sequência, entendo que cada criança tem a sua visão e sua individualidade dentro do meio em que vive.

Projeto COVID-19

Introdução:

Estamos passando por uma etapa nunca vivida, muito menos esperada por toda sociedade, uma era de descontruir conceitos que foi gradativamente construído para demonstrar que devemos amar, respeitar, abraçar e ajudar porem

agora devemos preparar nossas crianças e famílias para que neste momento de pandemia devemos demonstrar o amor, carinho e respeito não com um abraço, mas sim com um distanciamento que transmitira um sincero olhar de afeto.
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Priorizar o sócio emocional da família e da criança neste momento é primordial, este momento em que todos ainda possuem insegurança de como será a retomada de todas as atividades após o início do Covid 19, contemplar os

espaços diversificados, materiais e tempos diversos levando em consideração um longo período de distanciamento social vivido.

Levar até as famílias e crianças o que é o Coronavírus, suas causas, fases e consequências, faz-se necessário  para despertar a comunidade para o risco que se corre ao não aderir coletivamente à luta contra o coronavírus, causador da

COVID-19, bem como conscientizar a todos que só conseguiremos solucionar o problema quando todos se unirem e abraçarem esta causa, o ponto central de toda atividade é a criança, nela que está voltada a nossa atenção para a

programação e execução deste projeto, a escola pode e deve aproveitá-las para aproximar-se da realidade da criança e agir em benefício do seu desenvolvimento. Conscientizar e influenciar positivamente as famílias das crianças a respeito

dos cuidados básicos quanto a pandemia, com o objetivo de que as crianças, família e profissionais se sintam seguros na unidade escolar.

Justificativa:

A organização será pensando nos espaços da escola, as atividades serão organizadas a fim de que as crianças possam conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer-se, garantindo assim os direitos de aprendizagem e

desenvolvimento.

Os materiais utilizados nas atividades serão de fácil higienização e uso individual, que também possam ser preparados ou construídos em casa com as famílias em período de pandemia ou na unidade escolar após nossa retomada. As

crianças irão expressar seus sentimentos por meio de produções artísticas e emoções como desenhos, pinturas, esculturas, por meio da escrita, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações e também o eu, o outro e nós, criando

sons e músicas, através das brincadeiras lúdicas não esquecendo que as brincadeiras serão realizadas respeitando o distanciamento e normas de higiene que também serão apoiadas com a orientação da equipe da vigilância sanitária e equipe

gestora da unidade.

Objetivos específicos:

·         Estimular para a prática da lavagem das mãos e o uso do álcool em gel.

·         O uso correto das máscaras.

·         Adaptar a novas formas de cumprimento, pré-estabelecidos dentro da nossa cultura.

·         Conhecer as emoções, sentimentos esses que estão aflorados mediante a necessidade do distanciamento social.

Conclusão:

Oportunizar que as crianças se vejam, se observem, é permitir que possam construir sua identidade e autonomia, permitir que as famílias e crianças se sintam seguras é o objetivo da nossa unidade assim como levar todas as

informações necessárias para que possamos juntos construir nossa nova história.

Projeto Higiene e Saúde

Introdução:

O presente projeto apresenta uma proposta enriquecedora, planejada e interdisciplinar que vamos desenvolver buscando a integração da Escola e Família, no sentido da conscientização dos hábitos de higiene;  o projeto Higiene e Saúde

é uma proposta que garante uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida, pois é preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontece no cotidiano escolar e

também fora da escola no dia a dia das crianças.

Em se tratando de educar para higiene corporal, há de se buscar uma prática participativa de modo que as orientações para os alunos sejam coerentes com a linguagem do próprio corpo, é necessário que se aproprie do conhecimento a

respeito do próprio corpo, sobre as condições de vida da população e sobre sua importância de colocar em prática certos hábitos que contribuirão para o cuidado com o corpo; quando a criança percebe que estes hábitos o ajuda a viver melhor,

sem dúvida alguma ele estará motivado a colocá-la em prática com regularidade, isso faz com que o educador seja o mediador entre aluno/família, renovando e incentivando o interesse em se praticar corretamente os hábitos de higiene.

Justificativa

A prática de uma higiene adequada é indispensável para a manutenção de uma boa saúde, o projeto Higiene e Saúde é uma proposta que garante uma aprendizagem efetiva e transformadora de vida, a mesma deve ser inserido na

rotina das crianças desde cedo para que elas tenham um desenvolvimento saudável e possam adquirir independência em relação ao auto cuidado, sendo preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na

formação de hábitos e atitudes que acontece no cotidiano escolar. Para auxiliar neste processo à escola deve realizar ações junto a comunidade escolar, estimulando a prática diária da higienização e desenvolvendo com hábitos saudáveis.

Objetivos específicos:

·         Identificar doenças causadas por falta de higiene;

·         Discutir as formas de higiene corporal, bucal, etc.;

·         Adotar hábitos de autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo;

Conclusão

O projeto tem o propósito de ajudar as crianças a compreender a importância de cuidarem do seu corpo e como fazê-lo sendo orientadas de acordo com a linguagem delas, proporcionando á elas um auto conhecimento sobre a

prevenção de várias doenças que podem ser causadas sem o cuidado com a Higiene e saúde.

Projeto Horta e Alimentação Saudável

Introdução:

Manter uma alimentação saudável é indispensável, em especial para as crianças, que estão em fase de desenvolvimento e precisam ingerir diferentes alimentos ricos em nutrientes e proteínas. No entanto esta tem se tornado uma

tarefa muito difícil para as famílias, pois cada vez mais cedo as crianças estão ingerindo alimentos industrializados, com valor calórico alto e poucos nutrientes. Isto vem ocorrendo devido a grande oferta de produtos no mercado e uma enorme

quantidade de produtos alimentícios que, através das mídias, invadem as nossas casas e demonstrando mais rapidez e comodidade no preparo favorecendo a mudança dos hábitos alimentares.
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Para minimizar o consumo destes produtos e estimular as crianças a desenvolverem hábitos saudáveis de alimentação, á escola deve oferecer um cardápio rico em legumes, verduras e vegetais, para desta forma estimular os hábitos

saudáveis e colaborar com as famílias, na prática dos bons hábitos alimentares assim o projeto horta e alimentação saudável, visa transformar espaços existentes na escola, em um local agradável, lúdico e acolhedor à comunidade escolar,

com a construção de canteiros de ervas, temperos, verduras e legumes, onde servirão para dar mais sabor a alimentação e incentivar a uma alimentação saudável.

O contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com a semente que brota, com a prática diária do cuidado (regar, transplantar tirar matinhos) é um exercício de paciência e perseverança, até que a natureza nos brinde com

a transformação de pequenas sementes em hortaliças e verduras.

Justificativa:

Promover o consumo de alimentos saudáveis, com alto valor nutricional e reconhecer sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.

Ampliar o conhecimento sobre a atividade de horticultura e manter na escola uma área verde produtiva, para que as crianças acompanhem o desenvolvimento das hortaliças e leguminosas. Incentivar aos bons hábitos alimentares e

identificar as preferências das crianças, reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde em diferentes contextos visuais, identificar cores, formas, textura e os diferentes sabores dos alimentos, valorizar o momento da alimentação e

possibilitar a degustação de frutas e legumes no cardápio alimentar, realizar atividades coletivas, utilizando sementes e cascas de alimentos e promover a socialização da turma explorando a horta da escola.

Objetivos Específicos:

         Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo de germinação;

         Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo;

         Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido;

         Criar na escola, uma área verde produtiva pela qual todos se sintam responsáveis;

         Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto interdisciplinar;

         Contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana;

         Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação da vida em nosso planeta.

Conclusão:

Este projeto deve ser visto como algo enriquecedor do trabalho docente, e deve acontecer diariamente, através da observação do envolvimento das crianças, interesse e desenvolvimento mediante as atividades propostas. O registro

será feito por meio de fotos, portfólio e relatórios individuais, porém de forma sempre a valorizar e priorizar a criança como produtora de cultura capaz de investigar a partir do lúdico e criar seus conhecimentos sendo protagonista.

Projeto Água e Dengue

Introdução:

Tendo em vista o crescimento absurdo de casos de dengue e desperdício de água no nosso Município, sentimos a necessidade de trabalhar esse tema de maneira lúdica e significativa, no qual será de extrema importância conscientizar

as famílias sobre os cuidados, atitudes e hábitos necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, conscientizando as crianças e comunidade sobre a contribuição de cada um na preservação e no uso consciente da água.

Justificativa:

Na educação infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir de forma ativa, a capacidade crítica permitindo compreender a necessidade de economia dos recursos naturais, principalmente a água. Adquirindo

atitudes de preservação e conservação partindo de seu próprio ambiente e multiplicando suas vivências no lar, este projeto visa ajudar na conscientização e preservação da água, mostrando o consumo consciente, os ciclos da mesma e a sua

importância para a vida, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, que busca formar uma postura do ser humano em relação ao meio ambiente. Diante do crescimento de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti,

desenvolveremos atividades que proporcione experiências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando um trabalho de conscientização, prevenção e combate a proliferação da Dengue, Zica e Chikungunya e os cuidados

essenciais à saúde.

Objetivos específicos:

         Valorizar a água como fonte de vida.

         Desenvolver atitudes de preservação do meio ambiente.

         Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde.

         Incentivar hábitos e atitudes que ajudem a acabar com a proliferação do mosquito.

         Conscientizar as crianças e comunidade sobre a contribuição de cada um na prevenção do mosquito.

         Compreender o processo do ciclo de vida do mosquito.

         Conhecer sobre a reciclagem e cuidados com o armazenamento do lixo.

Conclusão:

Este projeto deve ser trabalhado ao longo do ano, garantindo os direitos de aprendizagem citados na BNCC. As atividades serão planejadas de acordo com a necessidade e interesse das crianças diante da temática, possibilitando uma

aprendizagem significativa.

Os registros serão feitos através de fotos, vídeos, áudios, portfólios, relatórios indiciaríeis e entre outros meninos de observações.
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Metodologias

Os projetos se caracterizam por ser uma atividade continuada, portanto, não tem hora ou tempo de duração que possa ser pré-estabelecido, ou nem mesmo um espaço, podendo ser realizados em qualquer espaço seja na unidade escolar ou

até em suas próprias casas, o importante é que as crianças se apropriem e tenham condições de aprender em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural, através de interações e brincadeiras, experiências por meio das quais as crianças podem construir e apropriar-se de

conhecimentos por meio de suas atuações e interações em tempos e espaços diversos com o lúdico, seguindo esse eixo, desenvolveremos:

         Rodas de conversas. 

         Brincadeiras diversas sendo direcionadas ao objetivo proposto.

         Cantinhos para se expressar de diferentes maneiras (escultura, dança, teatro, música, construção com blocos etc.).

         Biblioteca / Teatro / Dramatização.

         Desenhos com intencionalidade.

         Alimentação - identificar e entender a sua importância.

         Construção de regras, de combinados - (elaborado coletivamente e revisado pela turma periodicamente.)

         Utilizar materiais recicláveis para inventar, criar e projetar.

 

  Desenvolver atividades diversas permitindo que a criança consiga criar e se recriar através de um todo que está a sua volta.

 

 O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de

arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar

livre, manter as crianças em grupos fixos, não misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais recicláveis entre

outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente.   

Avaliação

Deve ser realizada de forma qualitativa e contínua, na qual se leva em consideração o que as crianças relatam e apresentam através de suas ações e que apreendem dos conceitos trabalhados por meio de sua participação na aula presencial

ou remota e na realização das atividades. A observação e escuta são o principal instrumento para avaliar o processo de construção do conhecimento de cada criança na sua individualidade. 
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2021

 
 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.

 

Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.
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Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO

 

   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
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natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.

 

- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.
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Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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Prof. Rosângela Damacena F. Pereira

Ano 2021

 
DECRETO N 20.768 DE 16 DE MARÇO DE 2020, que a partir do dia 23/03/2020, suspendeu todas as atividades escolares, por tempo indeterminado, devido a
Declaração de Pandemia dada pela Organização Mundial da Saúde (Covid-19, coronavírus).

 

Eu me chamo Rosângela Damacena F Pereira, tenho 44 anos, sou formada em pedagogia desde 2014. Trabalho como professora desde minha formação; tenho orgulho da minha
profissão porque na mesma medida que eu transformo vidas, eu me sinto transformada, gosto de motivar e assistir a transformação daqueles que me estimulam a caminhar sempre
a frente: meus alunos.

O acolhimento neste ano de 2021 acontecerá de forma para atender todas as necessidades das crianças e famílias. Inicialmente esse acolhimento se deu de forma remota, onde
através das conversas com as crianças e famílias buscamos entender um pouco em qual contexto histórico, social e cultural que cada umas delas estão inseridas, para que a
confiança e o respeito possam adquirir um bom resultado em relação aos objetivos esperados. Fizemos apresentação de vídeo de boas vindas para as crianças e famílias, enviados
nas redes sociais (Facebook  e whatsApp da escola). A partir de maio de 2021, com o retorno escalonado do atendimento presencial teremos rodas de conversa, acolhimento com
músicas, histórias para que as crianças  sintam se acolhidas, seguras, facilitando a retomada das aulas. Ao decorrer do ano vamos trabalhar com vários projetos facilitando a
participação de todas as crianças, ampliando assim o desenvolvimento afetivo, físico, social e cognitivo e emocional.

 

‘’A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo, de si mesmos... PAULO FREIRE.’’

Hoje faço parte da equipe da CEI Bem Querer Prof Anisio Spínola Teixeira como professora e atuo na sala do agrupamento III J- tarde; a sala composta de 32 crianças sendo 14
meninas e 18 meninos, com a faixa etária de 03 a 05 anos e com os campos de experiência da BNCC, O eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimento, Traços, sons, cores e formas,
oralidade e escrita, espaço, tempo, Quantidade, Relações e transformações, interligados aos principais pilares da educação infantil, o interagir e o brincar. Diante da pandemia existe
o distanciamento social e ainda não tivemos contato presencial com a crianças.

Para auxílios eventuais, a unidade escolar conta com quatro agentes educacionais de apoio, a Edeline Ribeiro de S. Moreira, Denise Silva Freitas, Valeria Silva F. de Lima e Maria do
Socorro C. Costa, além da professora de apoio Aline Cristina Pereira de Oliveira.

“SEGUNDO DERDYK (2003) Os educadores são os porta-vozes de uma visão de mundo, transmissores de comportamentos, interferindo direta e ativamente na construção de seres
individuais e sociais.’’

 

Temática: Os pequenos guardiões do planeta.

Os projetos serão desenvolvidos em etapas, durante o decorrer do ano letivo acompanhando as necessidades e construção das crianças do agrupamento III, visto que com a
pandemia, não conseguimos ter a dimensão de como será quando iniciarmos as aulas presenciais; esse tema tem como intuito levar até as crianças e famílias as abordagens de
desenvolvimento e construção das atividades que possam ser desenvolvidas em casa ou na unidade, com as temáticas Covid, Higiene e saúde, Horta e alimentação saudável, Água e
dengue. Através dos projetos planejar, preparar e cuidar serão os meios de levar a sociedade a importância de continuamente cuidarmos do nosso planeta com crianças como início
de tudo e levando a elas a se preocupar e participar do mundo em que vive. Por esse motivo iremos proporcionar brincadeiras em que mantenha o distanciamento social, obrigatório
o uso individual dos brinquedos, por tanto nesse primeiro momento teremos que evitar compartilhar qualquer tipo de materiais e brinquedos.

Brincadeiras no parque, nos quiosques, no pátio, na casinha de boneca, brincadeiras dirigidas e livres, na biblioteca, atividades na nossa horta, atividades com massinhas de modelar,
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tintas e materiais diversificados para a exploração e construção de brinquedos de sucata, exploração de instrumentos, brinquedos, e vários objetos, experimentações e vivencias
serão constantes em nossa rotina para que em cada um desses momentos exista um rico aprendizado e o estímulo de diversos sentidos. Essas propostas serão planejadas pensando
na facilidade do manuseio de materiais para as famílias em caso de atividades remotas, garantindo a participação a aprendizagem de cada criança.

 

PROJETO COVID

JUSTIFICATIVA:

 A organização será pensando nos espaços da escola; as atividades serão organizadas a fim de que as crianças possam conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer
se, garantindo assim os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Os materiais utilizados nas atividades serão de fácil higienização e uso individual, que também possam ser preparados ou construídos em casa com as famílias em período de
pandemia ou na unidade escolar após nossa retomada. As crianças irão expressar seus sentimentos por meio de produções artísticas e emoções como desenhos, pinturas,
esculturas, por meio da escrita, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações e também eu, o outro e nos, criando sons e músicas, através das brincadeiras lúdicas não
esquecendo que as brincadeiras serão apoiadas com a orientação da equipe da vigilância sanitária e equipe gestora da unidade.

OBJETIVO:

Conscientizar as crianças e famílias sobre os cuidados com nossa saúde e nesse novo normal.

METODOLOGIA:

Roda de conversa sobre o momento, os cuidados que devemos tomar, dinâmicas, brincadeiras, vídeos educativos, músicas, entre outros.

AVALIAÇÃO:

Será através das observações, dos cuidados pessoais, o uso adequado da máscara, higienização e distanciamento.

 

PROJETO HIGIENE E SAUDE

JUSTIFICATIVA:

 A prática de uma higiene adequada é indispensável para a manutenção de uma boa saúde, o projeto higiene e saúde é uma proposta onde se garante uma aprendizagem efetiva e
transformadora da vida, a mesma deve ser inserida na vida das crianças desde cedo para que elas tenham um desenvolvimento saudável e possam adquirir independência em
relação ao seu cuidado, sendo preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspetos desenvolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no cotidiano escolar.
Para auxiliar neste processo a escola deve realizar ações junto a comunidade escolar, estimulando a prática diária da higienização e desenvolvendo com hábitos saudáveis.

OBJETIVO:

Ao trabalhar higiene e saúde esperamos que as crianças aos poucos possam interessar-se pelos cuidados com o próprio corpo, tomando atitudes relacionadas com hábitos de higiene
como: tomar banho, escovar os dentes, cortar unhas, limpar os ouvidos etc.

METODOLOGIA:

          Orientar e incentivar a escovação dos dentes;

          Lavar as mãos após as atividades e antes das refeições;

          Orientar a importância do banho diário;

          Confeccionar cartazes ilustrativos junto com as crianças;

          Brincar de dar banho nas bonecas mostrando a importância dos hábitos de higiene pessoal.

AVALIAÇÃO:

A avaliação acontece através das observações dos hábitos com o cuidado de seu corpo.

 

PROJETO: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E HORTA

JUSTIFICATIVA:

 Promover o consumo de alimentos saudáveis, com alto valor nutricional e reconhecer sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.

Ampliar o conhecimento sobre a atividade de horticultura e manter na escola uma área verde e produtiva, para que as crianças acompanhem o desenvolvimento das hortaliças e
leguminosas. Incentivar aos bons hábitos alimentares e identificar as preferências das crianças, reconhecer os alimentos que faz bem a nossa saúde em diferentes contextos visuais,
identificar cores, formas, texturas e os diferentes sabores dos alimentos, valorizar o momento da alimentação e possibilitar o momento da degustação de frutas e legumes no
cardápio alimentar, realizar atividades coletivas, utilizando sementes e cascas de alimentos e promover a socialização da turma explorando horta na escola.
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OBJETIVO:

          Incentivar os bons hábitos alimentares;

          Ampliar os conhecimentos sobre os tipos de alimentos;

          Identificar cores, texturas, formas, quantidades;

          Conhecer e identificar os diferentes tipos de alimentos;

          Conscientizar da importância do desperdício dos alimentos;

          Reconhecer os alimentos industrializados como alimentos menos nutritivos;

METODOLOGIA:

 O projeto alimentação saudável será desenvolvido através de roda da conversa, sobre a importância de ingerir alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes,

Atividades para conscientização da importância da alimentação envolvendo culinária para degustação dos alimentos, visualização de imagens, teatro com fantoches, construção de
cartazes, manuseio de rótulos, músicas, pinturas, artes, vídeos, massa de modelar representando os alimentos, atividades lúdicas como; mercadinho, culinárias, criar histórias
através de figuras e fantoches.

AVALIAÇÃO:

A avaliação desse projeto será realizada de forma continuada, diariamente durante as atividades, através da observação, participação e trocas de informações de acordo com
interesse da criança.

 

PROJETO: ÁGUA E DENGUE

JUSTIFICATIVA:

 Na educação infantil é importante oferecer a criança, a oportunidade de construir de forma ativa a capacidade critica permitindo compreender a necessidade de economia dos
recursos naturais, principalmente a água. Adquirindo atitudes de preservação e conservação partindo de seu próprio ambiente multiplicando suas vivências no lar, esse projeto visa
ajudar na conscientização e preservação da água, mostrando o consumo consciente, os ciclos da mesma e a sua importância para a vida, contribuindo, para a formação de cidadãos
conscientes, que buscam formar uma postura do ser humano em relação ao meio ambiente. Diante do crescimento de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti,
desenvolveremos atividades que proporcionem experiências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando um trabalho de conscientização, prevenção e combate a
proliferação da Dengue, Zica e Chikungunya e os cuidados essências a saúde.

OBJETIVO

          Incentivar hábitos e atitudes que ajudem a acabar com a proliferação do mosquito da dengue.  Conscientizar as crianças e comunidade sobre a contribuição de cada um na
prevenção do mosquito

         Compreender o processo do ciclo de vida do mosquito;

         Conhecer sobre a reciclagem e cuidados com armazenamento do lixo.

METODOLOGIA

          Roda da conversa.

          Levantamento dos conhecimentos prévios das crianças sobre o tema.

          Vídeos.

          Confecção de cartazes e desenhos.

          Histórias.

          Músicas.

          Teatro com fantoches.

          Brincadeiras no pátio, parque, quiosque etc.

          Confecção do mosquito da dengue com sucatas.

 

AVALIAÇÃO

A avaliação será por meio de observações, nas rodas de conversas e participação nas atividades e por orientações de cuidado do ambiente que poderão ser focos do mosquito da
dengue.
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 O CEI Anísio Spínola Teixeira traz em seu Plano de trabalho uma proposta pedagógica de salas de referências (cantinhos) e espaços/ateliês, onde na troca entre pares as crianças
interagem, criam, experimentam e vivenciam todos os tipos de arte em suas diversas formas, porém, neste ano de 2021 o trabalho não poderá ser realizado com a proposta de
espaços, pois os protocolos sanitários adotados, diante da pandemia Covid-19, recomendam atividades preferencialmente ao ar livre, manter as crianças em grupos fixos, não
misturá-las, movimentá-las em diversas salas e ambientes, e que evitem o manuseio de diversos objetos de uso comum, como: instrumentos musicais, fantoches, jogos, materiais
recicláveis entre outros, objetos esses que seriam disponibilizados nos diferentes ateliês coletivamente.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. LEI de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9394, de 22 de dezembro de 1996. Brasília: MEC/SEF, 2013.

CAMPINAS. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação: prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de
Educação, Departamento Pedagógico/

Campinas. Prefeitura Municipal de Campinas/ Secretaria Municipal de Educação/ Departamento Pedagógico. Caderno Curricular Temático, Educação Básica: Ações Educacionais em
movimento, Volume I- Espaços e Tempos na Educação das Crianças. Campinas, SP, 2014.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

2021
 

 

ANÁLISE GERAL

Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19 fez-se necessário o decreto Municipal nº 20.768 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades
escolares nas unidades educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, sendo assim, as atividades pedagógicas precisaram ser reinventadas e replanejadas
de acordo com as novas realidades que permeiam até o momento.

Durante esse período de adaptações, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas e
creches até abril de 2021, buscamos manter da melhor maneira tudo o que for possível para continuar fortalecendo os processos de ensino e aprendizagem de todos as crianças.

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Meu nome é Elaine Cristina de Souza Golfetti, 45 anos, formada no Magistério em 1993, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 2018 (Faculdade Paulista São José) e
Pós Graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Institucional em 2020 pela UniBF.

Casada a 5 anos, sem filhos, meu hobby é o artesanato em feltro e bonecas de pano, utilizando desses recursos para criação de materiais pedagógicos e lúdicos.

Trabalhei na educação infantil no agrupamento II por 1 ano e também na Prefeitura Municipal de Vinhedo como Professora PEB I numa sala de 1° ano do ensino fundamental.

Essa é minha primeira experiência com a Educação Especial e acredito que essa oportunidade me proporcionará muita experiência e aprendizagens fazendo um trabalho em parceria
com as demais educadoras da sala regular da unidade escolar.

Os temas a serem trabalhados pelas professoras do AG III da unidade CEI Prof Anísio Spínola Teixeira são: Covid 19, Higiene e Saúde, Alimentação Saudável, Água e Dengue, Resgate
das Brincadeiras antigas, das quais algumas serão feitas adaptações das atividades propostas, visando a participação íntegra da criança com deficiência dentro do seu espaço e
tempo, podendo ser incluído algum tema que seja pertinente ao momento da pandemia.
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Descrição das crianças atendidas pela Educação Especial

 

No CEI Prof. Anísio Spínola Teixeira, situado no Jardim Fernanda em Campinas/SP, estão matriculados 6 (seis) crianças que apresentam deficiências específicas, sendo todas do
Agrupamento III distribuídos entre os períodos escolares manhã e tarde com idades entre 3 anos e 6 meses à 5 anos e 11 meses.

 

Crianças:

- A.J.R.S – DN: 02/08/2017, Agrupamento III A (manhã): Possui deficiência auditiva bilateral. Fez implante coclear a 1 (um) ano na Unicamp e faz uso também de um aparelho
auditivo externo como auxiliar. A criança está em fase de treinamento da fala e a mãe informa que ela tem autonomia das quais consegue andar sem ajuda de outros, consegue
alimentar-se sozinha e com relação a higiene pessoal está em fase de desfralde mas consegue indicar quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.H.L – DN: 02/10/2016 , Agrupamento III G (tarde): Diagnosticado com Paralisia Cerebral, mas a mãe informa que a criança nasceu com má formação do lado direito do cérebro.

Não tem muito movimento no braço e mão do lado direito, uma das pernas é mais curta e anda com a ponta do pé direito, porém não necessita de locomoção com cadeira de rodas.
Faz fisioterapia desde os 6 meses de idade no Centro de Reabilitação em Sousas na cidade de Campinas.

Sua fala está em desenvolvimento e está em acompanhamento com a fonoaudióloga, já consegue se comunicar de forma autônoma.

Tem autonomia para se alimentar sozinho e fazer sua higiene pessoal, usa fralda somente à noite.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- Y.V.M.L – DN: 02/01/2017 , Agrupamento III H (tarde): Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas e necessita trabalhar com a coordenação
motora fina (utiliza muito a mão esquerda não estimulando a mão direita para suas atividades).

Não tem autonomia para higiene, ainda faz uso de fralda e na alimentação faz-se necessário auxilio para se alimentar.

Consegue se expressar através da fala e não tem dificuldade em escutar sons ao redor.

Já tem noção didática com numerais (1 a 10), identifica cores e nomes de alguns animais.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

- M.S.C – DN: 01/02/2016, Agrupamento III E (manhã): Diagnosticada com Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor, criança faz uso de cadeira de rodas eventualmente para se
locomover em um ambiente externo, porém no seu dia a dia, não costuma fazer uso da mesma preferindo se locomover se arrastando no chão e consegue sentar sozinha. Criança
bem ativa, porém não se comunica através da fala.

Não possui autonomia para higiene e alimentação, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Faz acompanhamento no CEI (Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti) localizado na Rua Dr Quirino, 1856 no centro de Campinas, porém devido a pandemia a criança
não está frequentando o local.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, prefere trabalhar remotamente as atividades em casa.

 

- L.M. F – DN: 27/01/2016 , Agrupamento III B (manhã), possui Paralisia Cerebral e hidrocefalia, nasceu prematuro com 6(seis) meses.

A criança faz uso de fralda e usa cadeira de rodas, sendo necessária intervenção de outra pessoa.

Não possui autonomia para alimentação nem higiene pessoal, também não consegue se comunicar através da fala.

Fez tratamento na Casa da Criança Paralítica no período de 2 à 3 anos e no momento começará o tratamento no CAIS, porém está no aguardo do início das atividades.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere não enviar a criança para a creche, pois a criança possui saúde frágil.

 

- N.H.M.M – DN: 03/04/2016 , Agrupamento III I (tarde), possui Deficiência Física, não possui os dois antebraços, no lado esquerdo junto ao cotovelo, a criança possui um dedinho.

A criança consegue se comunicar, porém é necessário desenvolver a fala para que se possa entender melhor o que é dito.

Não tem autonomia para alimentação e higiene, necessita de intervenção de outra pessoa.

Diante de um possível retorno presencial, a mãe prefere enviar a criança para a creche para sua adaptação junto com as demais crianças.

 

OBJETIVO DE TRABALHO
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   Promover o acesso ao currículo comum através de intervenções pedagógicas que respondam às especificidades e às necessidades educativas da criança da Educação Especial,
considerando as diferentes dimensões humanas e visando sua plena participação;

  Promover atitudes que favoreçam práticas inclusivas através do exercício da solidariedade e respeito às diferenças;

  Atuar em conjunto com as demais professoras da turma;

  Colaborar na organização de um ambiente seguro e propício à aprendizagem no possível retorno presencial e adaptações remotas;

  Adaptar, orientar e produzir materiais didáticos e lúdicos conjuntamente com as demais professoras;

  Ampliar as diferentes formas de comunicação já utilizadas pela criança;

  Sistematizar o uso de comunicação alternativa;

  Favorecer situações de trocas sociais;

  Enfatizar ações que favoreçam a atenção compartilhada;

  Proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos,
intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades;

  Promover trocas de experiências e de saberes, bem como, informar e orientar os pais, professoras e demais profissionais envolvidos sobre o desenvolvimento da criança e seus
aprendizados;

  Estabelecer articulação com as professoras da classe comum, profissionais que compõe a equipe multidisciplinar da creche, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, bem como, das estratégias pedagógicas que promovem a participação da criança nas atividades.

 

 

ATIVIDADES

 

Partindo do pressuposto que todas as crianças tem suas particularidades e deficiências, primeiramente é necessário trabalhar as emoções delas e da família diante desse momento
de pandemia.

Trabalhar de forma lúdica contação de histórias pensando na participação da criança em casa com sua família.

Todos os temas serão trabalhados com as adaptações para cada deficiência, buscando o envolvimento da criança e da família. Serão atividades simples e lúdicas de fácil
compreensão e entendimento sempre atrelando às brincadeiras antigas e atuais para que os objetivos sejam alcançados, como: motricidade ampla, motricidade fina, autopercepção
e percepção do outro, percepção visual, tátil, gustativa e olfativa, equilíbrio, comunicação gestual, expressão oral, percepção da sua realidade, relações entre os fenômenos da
natureza e suas formas de vidas existentes.

 

TEMA: EMOÇÕES

 

Vídeo com a contação da história O MONSTRO DAS CORES (Anna Llenas, Joseph M. Allué & Dani Gómez)

Com esse tema, as crianças poderão imitar as emoções do monstrinho que aparece no vídeo como: cara de triste, cara de alegre, cara de raiva, cara de feliz, etc.

Essa atividade trabalha o sentimento da criança e como ela age diante desse momento em que todos devemos ficar isolados.

Pedir que a família filme ou fotografe a atividade com a criança e envie para o whatsapp da creche.

 

- Jogo das emoções:  ensinar as crianças juntamente com a família a montar um joguinho dos emojis em forma de encaixe, utilizando materiais simples como caixa de papelão,
canetinha e tesoura.

A criança poderá montar várias expressões de sentimentos de acordo com os emojis que ela terá disponível

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.

 

HABILIDADES:
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
 
TEMA: COVID 19 e DENGUE

 

- Fazer um vídeo explicando sobre o COVID 19 e quais os cuidados que devemos ter. Mostrar o uso da máscara e a importância de se lavar as mãos e o uso do álcool em gel.

Criar um vídeo lúdico utilizando um fantoche onde possa de forma alegre, divertida e engraçada, a criança interagir com o boneco.

Essa atividade trabalha a concentração e a curiosidade.
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- Vídeo do grupo Palavra Cantada “Dança das Máscaras”

- Criação de máscara com tecidos que possuem em casa, elástico de cabelo.

De forma também lúdica, ensinar a criança a criar sua própria máscara com materiais acessíveis de casa, juntamente com a ajuda de um adulto, caso a criança tenha alguma
dificuldade móvel.

Junto com o tema Covid 19 dar a importância de se falar sobre a Dengue e seus devidos cuidados, utilizando dos mesmos métodos lúdicos com o intuito da participação das crianças
e famílias nas atividades.

 

HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: HIGIENE E SAÚDE

 

- Ensinar a importância da higiene no dia a dia da criança. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos antes das refeições devem ser inseridos no dia a dia da criança.

Com a ajuda da família, pedir que ela mesma faça sua higiene, dessa forma a criança poderá trabalhar a coordenação motora fina no simples ato de escovar os dentes.

A família pode usar uma bacia com água ou leva-la até uma torneira e ajudar a criança a higienizar as mãos, pedir que trabalhe as duas mãos para que consiga estimular a parte do
corpo com dificuldade motora.

A importância do desfralde e o uso do banheiro para fazer as necessidades fisiológicas.

Utilização de métodos como vídeos educativos e contação de histórias.

Brincadeira da bolinha de sabão utilizando material reciclável.

 

 

 

 

HABILIDADES:

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, dependendo da possibilidade de volta as aulas presenciais.           

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e HORTA

 

“Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, não se pode ter saúde sem novas experiências e conhecimentos, sem exercitar a mente, sem
atividades culturais, sem humildade, sem bons pensamentos e principalmente, sem praticar atitudes sociáveis.” (Ricardo Fonseca)

- Explicar através de vídeos como a alimentação saudável é importante para nosso desenvolvimento físico e mental;

- identificar através de fotos e imagens a diferença entre animais industrializados e orgânicos.

- Vídeos didáticos e lúdicos.

- Contação de história “A cesta da Dona Maricota”

- Atividade de cultivar um alimento através de materiais simples recicláveis ou até mesmo montar uma horta.

- Criar um prato saudável para consumo.

As atividades propostas deverão ser acompanhadas de adultos para que as crianças estimulem a curiosidade, coordenação motora, autonomia e criatividade.
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HABILIDADES:

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

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

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

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

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

 

OBS: Podem ser criadas novas atividades, diante do retorno das aulas presenciais.        

 

OBJETIVO FINAL:

 

Todas as atividades serão avaliadas gradativamente de acordo com a participação e empenho da família junto à equipe pedagógica da creche. Elas serão reformuladas de acordo
com a dificuldade na aplicação das mesmas para que se alcance o objetivo de aprendizagem das crianças.

As atividades propostas são adequadas para as crianças deficientes da unidade, pois a maioria já possui autonomia dentro das suas limitações, diante disso, acredita-se que o
trabalho em conjunto com as demais professoras obterá grandes resultados para o desenvolvimento das crianças.
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