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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 para desenvolvimento do Contrato de Gestão e realização das atividades e serviços de
educação no Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil à parceria entre o município de
Campinas e a Organização Social Civil legalmente constituída e sem fins lucrativos, aqui referida por
Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA.

Início do convênio: Fev/2016 e Término previsto: Jan/2021
As Diretrizes Municipais organizam as turmas de crianças nas unidades municipais de Educação Infantil

obedecendo ao critério de Agrupamentos multietários, respeitando e valorizando a diversidade. No Termo de
Referência Técnica os Agrupamentos I e II são constituídos por crianças a serem atendidas em período integral
de onze horas e o Agrupamento III é constituído por crianças a serem atendidas em período parcial de, no
mínimo, 04 (quatro) horas de atendimento, na faixa etária de matrícula obrigatória e matrícula facultativa.
Anualmente, a Secretaria Municipal de Educação, através de Resolução específica, define de acordo com as
datas de nascimento das crianças a enturmação de cada uma delas nos Agrupamentos, devendo ser cumprida
em todas as unidades.  A quantidade de turmas  e  de  crianças  estão  diretamente relacionadas à demanda
existente e à infraestrutura da unidade educacional. Também a Secretaria Municipal de Educação define com a
OSC (Organização de Sociedade Civil) o atendimento educacional, agrupamentos e período de atendimento da
Unidade Educacional e, de acordo com a necessidade e em decorrência da demanda por vagas.

O atendimento as crianças para 2020 é realizado de acordo com a orientação da RESOLUÇÃO SME Nº 08,
DE 13 DE AGOSTO DE 2019 que destaca em seu Art. 8º Para fins de cadastro de demanda, planejamento de
turmas, matrícula e rematrícula nas Unidades de Educação Infantil, as crianças serão organizadas em três
Agrupamentos multietários, conforme as datas de referência que seguem:

I - Agrupamento I: crianças nascidas entre 01/07/2018 a 31/12/2020;
II - Agrupamento II: crianças nascidas entre 01/11/2016 a 30/06/2018; e
III - Agrupamento III: crianças nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2016.
 

 
 Demanda de atendimento    

 

 

Agrupamentos

Proposta de
Atendimento
C o n t r a t o de
Gestão

Proposta de
Atendimento
2020

PA – I PA - M PA – I PA - M
I Integral 84 97 84 102
II Integral 150 173 180 192
III Parcial 180 207 120 144
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TOTAL 414 477 384 438

ETAPAS FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN

DESENVOLVIMENTO

DO PROJETO

PEDAGÓGICO/PLANO

DE TRABALHO

X X X X X X X X X X X  

ATIVIDADE

PEDAGÓGICA-

ALUNOS E

PROFESSORES

X X X X X  X X X X X  

ATIVIDADE

RECREATIVA-

ALUNOS E

MONITORES

X X X X X X X X X X X  

FORMAÇÃO

CONTINUADA
X X X X X X X X X X X X

REUNIÃO DE

FAMÍLIA E

PROFESSORES

X   X    X   X  

REUNIÃO DE

PLANEJAMENTO
 X   X   X   X X

REUNIÃO

PEDAGÓGICA DE

AVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL-

RPAI

 X   X   X   X X

PROJETOS

ESPECIAIS
X X X X X  X X X X X  

ESTUDO DO MEIO     X    X    

FÉRIAS/RECESS0

PROFESSOR
     X      X

CADASTRO INICIAL        X X X   

CADASTRO

CONTÍNUO
X X X X X  X X X X X X
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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

DECRETO CRIAÇÃO 07/04/2011 17.308 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 08/04/2011
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 02/07/2019 50 PORTARIA SME Nº 50 QUE AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO

CEI, PUBLICADA NO DOM EM 03/07/20
PORTARIA OUTROS 17/12/2019 21/2019 REGIMENTO - PUBLICAÇÃO DOM 18/12/2019 PORTARIA

NAED SUDOESTE Nº 21/2019
 

2.2 - Horário de funcionamento

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

Horário de Atendimento dos Turnos:

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

 

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

Identificação da Unidade Educacional:
 
Nome: Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil
Endereço: Rua Monica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre
CEP: 13056-510 – Campinas/SP
Telefone: (19) 3226-9645
Endereço Eletrônico: diretorianavemae@anabrasil.org
 
Histórico do CEI e a características sócio econômicas e culturais da comunidade escolar:
 
O CEI Prof. Pierre Weil foi inaugurado em 15 de Julho de 2010 e o nome escolhido foi do ilustríssimo professor
Pierre Weil, formado em Educação e Psicologia com Doutorado em Psicologia pela Universidade de Paris -
Sorbonne. Educador, psicólogo e escritor Pierre Weil, nasceu em Strasbourg em 16 de abril de 1924 na França
e morreu em Brasília em 2008, aos 84 anos de idade. É autor de mais de 50 livros, publicados em vários
idiomas, sendo muitos best seller, com mais de 50 edições. Weil estudou no Instituto de Estudos do Trabalho e
de Orientação Profissional de Paris, dirigido por Henri Pierón, na Escola Prática de Psicologia e Pedagogia da
Universidade de Lyon e na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (Instituto Jean Jacques Rousseau),
da Universidade de Genebra. Aluno de Jean Piaget e Léon Walther, Weil foi convidado, em 1948, para trabalhar
no Brasil, mercial (Senac), no Rio de Janeiro. Em 1987, Weil mudou-se para Brasília, tornou-se presidente da
Fundação Cidade da Paz e reitor da Universidade Holística para a Paz de Brasília – Unipaz. Em 1998, ele foi
agraciado com o título de Cidadão Honorário da Cidade de Brasília. Em uma visão holística e apostando na
transdisciplinaridade do conhecimento, Weil passou a dedica-se à educação e à paz, temas de suas
conferências para a Unesco (1989), tendo sido agraciado com a menção honrosa do Prêmio de Educação para
a Paz, ano 2000. Nascido perto da fronteira com a Alemanha, sofreu as conseqüências da Segunda Guerra
Mundial, durante a qual resistiu ao nazismo como voluntário na Cruz Vermelha internacional. “Quero construir
pontes sobre todas as fronteiras porque o nacionalismo exacerbado é uma fonte de ódio”,declarou, anos
depois, sobre o período. Disposto a colocar em prática ideais pacificadores, veio para o Brasil em 1958 e
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começou a dar aulas de psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Na década de 70 inicio-se a ocupação da região onde hoje se localiza o Parque Universitário de Viracopos. No
início, segundo relato do Sr. Moisés Gonçalves de Carvalho que na época tinha seis anos de idade, havia
somente três casas, sendo a dele, do Sr. Abílio, do Sr. Armando e uma olaria, primeira indústria do bairro.
Nesta época não havia saneamento básico, nem energia elétrica e para obtenção de água era necessário à
perfuração de poços artesianos, os quais eram feitos pelo pai do Sr. Moisés, o Sr. Manoel Gonçalves de
Carvalho. 
O Sr. Manoel foi o primeiro presidente do bairro e conseguiu junto a prefeitura um espaço de lazer comunitário
que hoje é conhecido como “Campo do Corinthinha”, as primeiras linhas de ônibus que tinham seu ponto final
na Cerâmica Palácio, na ponte do Rio Capivari, hoje conhecida como ponte do bairro Morumbi.
Na década de 80 o bairro já possuía quatro quadras, tendo como vizinho o Jardim Shangai, Recanto do Sol,
Jardim Vista Alegre e como divisa a estrada do Friburgo. 
O primeiro comércio da região foi a Padaria Jardim Mercedes, em seguida na esquina da mesma foi instalada
uma barraca de alvenaria para a venda de frutas e legumes. 
No Parque Universitário, nesta ocasião, foi inaugurado o primeiro mercadinho, “Mercadinho Aliança”. A partir
da década de 90, percebeu-se um grande crescimento no comércio da região com a instalação de padarias e
mercados.
A primeira escola do bairro foi a Escola Veneranda Martins Siqueira, onde a mesma foi instalada em uma casa
doada pela prefeitura e no decorrer dos anos foram construindo mais escolas, creches, posto de saúde e
ampliando o comércio varejista e atacadista. 
Segundo o Sr. Paulo Menas, colaborador de nossa pesquisa e morador da região desde a década de 80, o
progresso foi rápido, pois em duas décadas nossa região virou cidade com todos os recursos necessários.  
Atualmente, a região é bem servida por escolas estaduais, municipais e algumas até particulares, mas mesmo
assim a demanda por vagas nas unidades escolares é grande, pois a população que migra para esta região,
devido seus benefícios e facilidades, vem aumentando consideravelmente e gradativamente ao longo de cada
ano. A construção de vários núcleos habitacionais contribui para este aumento desordenado da demanda por
vagas nas creches e escolas da região, tornando escassas as vagas constantemente abertas pela Secretaria
Municipal de Educação. 

PRIMEIROS MORADORES 
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1ª Escola – Veneranda Martins Siqueira
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Desde o ano de 2010, na região temos o Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil, o qual
está inserido no Jardim Vista Alegre, Região Sudoeste de Campinas, que faz divisa com os bairros Parque
Universitário, Parque D. Pedro, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai e Vila União da Vitória.  Localizada no
quarteirão da Rua Mônica Silveira Pisani, 185, tendo ao seu lado direito a praça de esportes conhecida como
Campo do Corinthinha do Bairro do Jardim Vista Alegre e em frente à Igreja Católica Santa Inês. Fica próximo
do Posto de Saúde Municipal do Jardim Vista Alegre com o qual a unidade tem parceira em desenvolver
projetos ligados à saúde e também tem atendido crianças e famílias que necessitam de acompanhamento
psicológico. A rua central do bairro é a Avenida Arymana e uma parte da Avenida Ruy Rodrigues pela qual
temos acesso a vários outros bairros em direção ao Bairro Vida Nova. É através dela que trafega grande parte
das linhas de ônibus que servem à região. A escola está próxima do Terminal Ouro Verde, coração da Região
Sudoeste, e bem servida pela possibilidade de transporte urbano a muitas regiões da cidade de Campinas e
principalmente para a região central, além do grande número de estabelecimentos comerciais, entre eles um
Shopping, igrejas de várias denominações religiosas, academias de ginástica, postos bancários, Pronto Socorro
Ouro Verde e do Complexo Hospitalar Ouro Verde onde concentra o maior atendimento da população na área
da saúde. 

CEI Bem Querer Prof. Pierre Weil

Os eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2014 participarão do plebiscito (consulta popular) onde
responderão a seguinte questão “Você é a favor da criação do distrito?” Caso a criação seja aprovada, a
principal mudança que ocorrerá será em relação a independência administrativa e este novo distrito terá
inicialmente uma população estimada em 400.000 moradores. 
Devido ao seu contingente populacional, a área foi cotada para virar distrito de Campinas e nas eleições de
2014, os eleitores aptos a votar nas eleições gerais participaram do plebiscito (consulta popular) e aprovaram
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a criação do distrito, com 54,16% dos votos válidos favoráveis.
Após a criação de lei pelo vereador Rafa Zimbaldi, aprovação do decreto sobre a criação do distrito – Ouro
Verde de 10 de setembro de 2015 pela Câmara Municipal e a aprovação da população com 54,16% de votos
favoráveis no Plebiscito realizado nas eleições de 2014 nasce o Distrito do Ouro Verde.
No dia 30 de abril de 2016 foi inaugurada pelo Excelentíssimo Prefeito Jonas Donizete, o Presidente da Câmara
e Vereadores a subprefeitura, localizada na Av. Armando Frederico Renganeschi, 197, ao lado do Terminal
Ouro Verde. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Dimas Paulella, assumiu a subprefeitura.
Com a subprefeitura instalada na região do Ouro Verde, atualmente localizada dentro do shopping Spazio o
cidadão recebe mais serviços e de forma mais rápida. A subprefeitura tem o maior Agiliza Campinas da cidade,
oferecendo serviços do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), Porta Aberta, Departamento e
Proteção ao Consumidor (PROCON), Sanasa, Secretaria Municipal de Urbanismo, Vigilância Sanitária, Emdec,
Secretaria da Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, 156 e Protocolo Geral. A subprefeitura beneficia
diretamente cerca de 230 mil moradores dos 140 bairros da região Ouro Verde.

O Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil fica situado na região Sudoeste de Campinas e
atende as comunidades dos bairros do entorno que em destaque estão Jd. Vista Alegre, Parque Dom Pedro II,
Vila Vitória, Residencial São José, Residencial Porto Seguro, Jd. Cristina, Jd. Shangai, Recanto do Sol I e II.
A comunidade apresenta um desafiante problema, a grande demanda a ser atendida na área educacional na
região. A implantação, pela Prefeitura de Campinas através de sua Secretaria de Educação, do Centro de
Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil, veio ajudar a atender a grande demanda, mas não é
suficiente ainda para a solução atual da demanda.
Para atender essa demanda a Prefeitura Municipal de Campinas inaugurou em Julho de 2015 o Centro de
Educação Infantil Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, no bairro Residencial Porto Seguro, tendo
no seu entorno os bairros Vida Nova I e II, Residencial Campina Verde, Mauro Marcondes e Vila União da
Vitória. Em Junho de 2016 foi inaugurado o Centro de Educação Infantil Bem Querer Rogério Leandro Portela
Santana, no bairro Residencial São José, essa unidade atende a comunidade dos bairros Residencial São José,
Residencial Vila Vitoria, Residencial Marajó, Residencial Campina Verde e Vida Nova I.

Com o intuito de caracterizar de uma forma mais efetiva nossa comunidade, a equipe gestora do CEI elaborou
uma pesquisa sócio econômica da comunidade de 427 famílias atendidas atualmente tivemos uma devolutiva
e participação de 314 famílias. A pesquisa foi composta por perguntas que traziam indicadores externos:
 
Culturais;
Ambientais/sanitários;
Econômicos;
Sociais;
De cidadania.

Visando, após este levantamento, concluir um diagnóstico da realidade socioeconômica e cultural das famílias
atendidas pela unidade educacional através de elementos para a formulação e ou reformulação dos planos de
ação. Após recolhida a pesquisa e feito o levantamento dos dados coletados, concluiu-se que o perfil da
comunidade se caracteriza da seguinte forma: 
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O perfil desta comunidade é de um poder aquisitivo mediano, na maioria trabalham com carteira assinada;
A grande maioria com escolaridade em ensino médio, entretanto somente 17% com nível superior;
A maioria das famílias constituída pelo pai e a mãe e o sustento da família vem da contribuição do casal,
em média moram de 3 a 4 pessoas na mesma casa;
Quanto a religião a maioria entre católicos e evangélicos, destacamos que 41% não declarou sua religião;
As moradias são, na sua maioria, de alvenaria, água encanada, rua asfaltada e saneamento básico,
recebem correspondência e com uma boa infraestrutura comunitária; 
Em relação ao transporte, metade das famílias fazem uso do veículo próprio e a outra metade vem a pé,
visto que a grande maioria das famílias moram próximos a creche;
Na saúde a comunidade depende do atendimento público nos postos de saúde dos bairros e no Complexo
Hospitalar Ouro Verde e Mário Gatti, uma baixa parcela das famílias possuem atendimento médico
particular como beneficio cedido pelo empregador;
Das crianças atendidas pelo CEI: 209 são do sexo masculino, 221 do sexo feminino; 288 crianças brancas,
22 negras, 102 pardas, 01 amarelas, 00 indígenas e 17 não declaradas;
03 crianças com diagnóstico de Autismo; 01 criança com hidrocefalia e nanismo; 01 criança com
deficiência mental.

Através dos dados coletados na pesquisa percebemos que a comunidade atendida pelo CEI se caracteriza pela
não prioridade à cultura. A comunidade não investe em leitura, lazer e artes (cinema, teatro, exposições, entre
outros). No seu tempo livre com a família se restringe em passeios ao shopping, muitos investir seu tempo na
permanência doméstica assistindo televisão, navegando nas redes sociais através dos celulares.
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2.4 - Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos
horários de ocupação de cada turma e os recursos físicos e materiais

Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados
1 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 47.24 28 28
2 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 46.41 28 28
3 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I C 46.53 28 28
4 1 INTEGRAL AGRUP MISTO I/II A 46.46 30 31

5 1 MANHA AGRUPAMENTO III A 46.54 30 34
TARDE AGRUPAMENTO III C 46.54 30 32

6 1 INTEGRAL AGRUP MISTO I/II B 46.54 30 30
7 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 44.92 30 32
8 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 45.48 30 31
9 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II E 46.67 30 32
10 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II F 45.06 30 31

11 1 MANHA AGRUPAMENTO III B 68.70 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III D 68.70 30 32

 

  RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS QUE O CEI POSSUI:
 
 a) Espaço destinado à área administrativa é composto de:
 ·         Secretaria - 5 arquivos de aço, 2 armários fechados de aço, 2 mesas com gaveta, 2 mesas pequenas, 1
cadeiras giratórias, 2 cadeiras giratórias com apoio de braço, 3 computadores, 1 telefone fixo, 2 interfones, 1
impressora, 1 ventilador e 2 sensores de alarme e 1 câmera;
 ·         Almoxarifado - 1 sensor de alarme, 3 armários biblioteca de aço abertos, 3 armários de aço fechado, 2
caixas de som grandes, 1 caixa de som pequena, 1 monitor, 1 aparelho de câmera de vídeo;
 ·         Corredor - 1 relógio de ponto, 2 banheiros e 1 sensor alarme, 1 câmera e 1 teclado de alarme;
 ·         Sala da coordenação – 3 estantes de aço aberta, 2 armários de aço fechado, 1 ventilador, 1 mesa redonda,
6 cadeiras giratórias, 1 mesa grande com gavetas, 1 mesa pequena, 1 computador, 1 cadeira giratória com
apoio de braço, 1 sensor de alarme, 1 câmera, cortina e 1 cadeira infantil.
 ·         Sala direção - 1 sensor de alarme, 1 ventilador, cortinas, 2 armários de madeira fechado, 1 armário de aço
fechado, 1 mesa redonda, 4 cadeiras giratórias, 1 cadeira com apoio de braço giratória, 1 mesa L com gavetas,
1 mesa pequena, 1 computador, 1 impressora e 1 câmera.
 
 b) espaço interno uso comum:

 ·         Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função de educar e brincar, organizada de
forma a atender as diferentes idades, estruturada com armários, almofadas, tapetes, mesinhas, mobiliário de
uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da brincadeira, através do qual a criança
irá entender o mundo ao redor, testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer as regras e também
criá-las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas
durante o ato de brincar neste espaço.
 
 ·    Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como parte fundamental no processo de
aprendizagem. Nele está o palco, local onde as apresentações teatrais e musicais serão realizadas. No piso
vários brincados são distribuídas no espaço e formando um playground. Pensando em dias chuvosos ou de
muito frio as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança e conforto, onde contamos com 4
giras-giras, 2 escorregadores pequenos, 1 casinha, 1 escorregador grande, 2 sensores câmera, 33 cavalinhos,
2 banheiros fem. / masc., bebedouro com 9 torneiras, 1 cortina palco, 9 triciclos, 13 motocas, 16 bicicletas, 2
banheiros deficientes e 2 banheiros infantis.
 
 ·         Os parques: são quatro no total, auxiliam no processo de ensino-aprendizagem através brincar, explorar,
criar e pensar criticamente, além de ser espaços para o desenvolvimento das habilidades motoras e sociais
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que serão usadas pela criança ao longo de sua vida.  O quiosque pôde ser usado para diversos fins, algumas
vezes como momento da hora da roda, com músicas, explicação da rotina, ou como espaço para que os
brinquedos trazidos de casa as sextas-feiras fossem utilizados como instrumentos de brincadeira e diversão,
desenvolvendo a socialização. 
 
 ·         O refeitório e o lactário: foram espaços proporcionados para que a criança tenha experiências que
envolvesse interações que permitam a autonomia no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-
organização, na saúde, na nutrição e no bem-estar. Foram espaços que as crianças puderam aprender sobre a
alimentação na prática, além de conviverem num espaço que a organização, o saber esperar para ser servido,
e outras interações fossem vivenciadas.

 o   Lactário 1 - 1 mesas para cadeirinhas, 4 cadeiras suspensas, 20 caldeirões, cortina, 1 ventilador e 1 sensor
câmera, 1 pia, 1 torneira;
 o   Lactário 2 - 2 mesas para cadeirinhas, 7 cadeiras suspensas, 18 cadeirões, 1 banco giratório sem encosto, 1
sensor câmera e 1 ventilador, 1 pia, 1 torneira.
 
   Refeitório infantil - 4 mesas de madeira infantis, 50 cadeiras infantis, 1 mesa redonda infantil, 6 mesas azul
infantis, 12 bancos azul infantis, cortinas, 4 ventiladores, 1 relógio e 1 sensor câmera, 2 câmeras.
 
 Refeitório funcionários: 2 armários de aço com porta para guardar objetos, 1 mesa redonda, 9 cadeiras fixas, 1
mesa retangular, 2 microondas,1 geladeira, 1 freezer, 1 sensor câmera, 8 cadeiras, 1 pia com gabinete, 1
torneira, cortina e 2 banheiros fem./ masc.
 
 Cozinha: 2 geladeiras com 4 portas, 1 geladeira com 2 portas, 1 relógio, 1 máquina de lavar louça, 1 coifa
grande, 1 fogão com 4 bocas e 1 fogão com 6 bocas, 1 triturador, 2 liquidificadores, 1 batedeira, 2
espremedores, 2 processadores pequeno.  Estoque - 2 freezers e prateleiras em alvenaria para o estoque de
materiais e sensor de alarmes e câmera.
 
 Lavanderia: 1 secadora, 1 máquina de lavar, 1 sensor câmera, 1 escada grande, 1 cadeira fixa, 2 cadeiras
infantis, 1 VAP, cortinas, 2 varais de chão, 1 câmera e 4 carrinhos de limpeza.
 
 ·         Sala AG I A - 2 mesas individuais infantis, 1 mesa infantil redonda, 1 televisão, 1 ventiladores, cortina, 1
sensor câmera, 20 colchões, 4 bebes conforto, 1 carrinho de bebe, 12 tatames e
32 mesas multifuncionais/caminhas. Banheiro interno com 2 colchões para as trocas, 1 chuveiros, 2 armários
abertos de aço, 2 cadeiras infantis, 3 baús e 4 cavalinhos.
 
 ·         Sala AG I B - 2 ventiladores, 1 sensor câmera, cortina, 1 mesa redonda infantil, 1 televisão, 1 DVD, 20
colchões, 3 mesas individuais infantis, 10 tatames e 1 carrinho de bebe, 3 cavalinhos e
32 mesas multifuncionais/caminhas. Banheiro interno contendo 3 colchões para as trocas, 2 baús de urso, 2
cadeiras infantis.
 
 ·         Sala AG I C- 13 tatames, 1 mesa redonda infantil, 1 televisão, 1 DVD, 2 ventiladores, 1 relógio, 2 mesas
individuais infantis, cortina, 26 colchões, 5 bebes conforto, 1 sensor câmera e
32 mesas multifuncionais/caminhas. Banheiro interno com 2 colchões para as trocas, 2 armários de aço
abertos, 1 carrinho de bebe, 1 baú de urso, 2 tartarugas para guardar brinquedos e 1 cadeira infantil, 15
tatames e 3 cadeirinhas pequenas.
 
 ·         Sala AG II A - 1 mesa redonda infantil. 1 televisão, 1 DVD, cortinas, 2 ventiladores, 25 colchões, 1 sensor
câmera, 2 cadeiras infantis, 2 mesas infantis individual, 33 mesas multifuncionais/caminhas e 1 Banheiro
interno.
 
 ·         Sala AG II B – 1 ventilador, 1 televisão, cortina, 1 mesinha redonda,2 cadeirinhas, 2 mesinhas pequenas, 24
colchões e 33 mesas multifuncionais/caminhas.
 
 ·         Sala AG II C – 1 ventilador, 1 televisão, cortina, 1 mesinha redonda, 3 cadeirinhas, 2 mesinhas pequenas,
27 colchões e 33 mesas multifuncionais/caminhas.
 
 ·         Sala AG II D – 1 ventilador, cortina, 1 mesinha redonda, 2 mesinhas pequenas, 2 cadeirinhas, 29 colchões e
33 mesas multifuncionais/caminhas.
 
 ·         Sala AG II E – 2 ventiladores, 1 televisão, 1 DVD, cortina, 2 cadeirinhas, 1 mesinha redonda, 2 mesinhas
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pequenas, 24 colchões e 33 mesas multifuncionais/caminhas.
 
 ·         Sala AG II F – 2 ventiladores, 1 televisão, 1 DVD, cortina, 1 mesinha, 2 cadeirinhas, 3 mesinhas pequenas,
22 colchões e 33 mesas multifuncionais/caminhas.
 

As salas do Agrupamento III são organizadas em salas ambientes, espaços de Linguagem, também tem a
sala de Artes, proporcionando o Espaço Cultural, proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir,
perceber e discriminar diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, criarem desenhos, pinturas, colagens e
modelagens, usando seu repertório. No contexto de salas ambientes, o AG III também utiliza a sala de
Raciocínio Lógico, explorando com jogos de tabuleiro, quebra cabeças, peças de encaixar, sequência lógica,
entre outros.

         Sala multiuso – (Artes e Linguagem): 5 mesas redondas, 2 ventiladores, cortinas, 27 cadeirinhas, 1 mesinha, 1
relógio, 1 câmera, 2 armários de aço aberto, 1 armário embutido de madeira com 12 portas e 1 sensor de
alarme.

         Sala (Ciências e Matemática): 4 mesas redondas, 1 ventilador, cortinas, 3 armários de aço aberto, 1 relógio, 1
câmera, 1 armário embutido de madeira com 12 portas, 28 cadeirinhas e 1 sensor de alarme.
 
 
 ADMINISTRATIVO
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  SALAS DE ATIVIDADES 
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 REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS

 
 

 

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

2.5.1 - Da equipe gestora, contendo o horário de reunião de trabalho conjunto
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NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE TRABALHO HORÁRIO DE ALMOÇO FORMAÇÃO

PRISCILA ROMANO

SANTANA

DIRETORA

EDUCACIONAL

40 HORAS

SEMANAIS

07:00 - 16:00

(SEG, TERÇA E QUINTA)

  09:00 - 18:00

 (QUARTA E SEXTA)

12:00 – 13:00

(SEG, TERÇA E QUINTA)

  13:00 – 14:00

 (QUARTA E SEXTA)

SUPERIOR

PEDAGOGIA

GISDELIA MAGALHAES

DUQUE ORTIZ DE

CAMARGO

VICE DIRETORA
40 HORAS

SEMANAIS

  09:00 - 18:00

 (SEG, TERÇA E QUINTA)

 

07:00 - 16:00

(QUARTA E SEXTA)

 13:00 – 14:00

(SEG, TERÇA E QUINTA)

 

12:00 – 13:00

(QUARTA E SEXTA)

SUPERIOR

PEDAGOGIA

ROSELI APARECIDA

VALENTIM JERÔNIMO

ORIENTADORA

PEDAGÓGICA

40 HORAS

SEMANAIS
07:00 - 16:00 

11:00 - 12:00

(SEG, TERÇA, QUARTA E

SEXTA)

  

13:00 - 14:00 (QUINTA)

SUPERIOR

PEDAGOGIA

 *Reunião de trabalho conjunto da equipe gestora todas as quartas-feiras as 14:00 h dentro do CEI Bem Querer
Professor Pierre Weil, na sala da direção.
 
  *Reunião de Orientadoras Pedagógicas todas as segundas-feiras no período da manhã no CEFORTEP.
 
  *Reunião de Diretores todas as quartas-feiras no período da manhã no NAED Sudoeste.

 
     A Equipe Gestora é constituída pelo(a) Diretor(a) Educacional, Vice-Diretor(a) Educacional e Orientador(a)
Pedagógico(a) atuando d e forma integrada, respeitadas as especificidades de cada cargo, durante todo o
horário de funcionamento da Unidade Educacional, deve ter, ao menos, um membro da equipe gestora
presente. Tendo a responsabilidade pela Gestão Educacional, na elaboração e implementação do Projeto
Pedagógico em parceria com toda comunidade escolar, realizando atividades de organização, planejamento,
orientação, supervisão e direção de maneira a garantir que os objetivos traçados sejam alcançados, tendo por
objetivo acompanhar e ter conhecimento de todos os assuntos pertinentes à Unidade Educacional. Esses
assuntos, de cunho pedagógico e/ou administrativos, são colocados em pauta e discutidos em Reuniões
semanais, nas dependências da unidade para discussões pertinentes do cotidiano escolar, dificuldades e
problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao funcionamento da unidade e questões que envolvam
o desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico. Participarão dessas reuniões os membros da equipe
gestora e convidados que sejam relevantes para a discussão e tomada de decisões.
     A comunicação entre a equipe é fundamental e será realizada diariamente através de conversas relatando-
se as necessidades imediatas e acontecimentos relevantes. Sempre que necessário à equipe gestora se reunirá
com os demais integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao
trabalho em andamento.
     O diretor(a) Educacional participa semanalmente de reuniões de trabalho, coordenadas pelo Representante
Regional do NAED (Núcleo de Ação Educativa Descentralizada) região Sudoeste, com a participação da
supervisão educacional.  As reuniões têm como finalidade a orientação e o apoio referente à Legislação
Educacional e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e/ou capacitação em serviço.
     O Orientador(a) Pedagógico(a) participa semanalmente das Reuniões de Trabalho de Op’s e CP’s da
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NOME FUNÇÃO JORNADA HORARIO DE
TRABALHO

HORARIO DE
FORMAÇÃO

FORMAÇÃO /
HABILITAÇÃO

ALINE MATOS
TREVIZAN

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

BARBARA DA SILVA
CHERPINSKI

   
PROFESSORA

DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 44 HORAS

SEMANAIS

07:00-11:48 / 13:00-
17:00

(SEG, TER,QUA, SEX)
07:00-13:00 / 14:12-

17:00

(QUI)  

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

JULIANA KELLEN DE
MORAES

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

 (SEG, TER, QUA, SEX)

 07:00 as 13:00

 (QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

LIDIANE ALMEIDA DA
SILVA LIMA

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

 (SEG, TER, QUA, SEX)

 07:00 as 13:00

 (QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

MARIA DE LOURDES
LOIOLA RODRIGUES

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

13:00 as 17:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

11:00 as 17:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

MIRIAM FLÁVIA L.

PEREIRA

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

13:00 as 17:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

11:00 as 17:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

Educação Infantil no CEFORTEPE que é um equipamento público destinado à formação dos profissionais da
educação, vinculado à Coordenadoria Setorial de Formação.
     O Orientador(a) Pedagógico ou um membro da equipe gestora coordena o Plano da formação em serviço
dos professores e monitores/agentes de educação infantil nos tempos pedagógicos entre os pares,
contemplando a organização dos horários e temáticas, em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais e Municipal. As reuniões acontecem semanalmente com duas horas consecutiva de estudo por
dia, para discussão e reflexão das práticas pedagógicas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais
para a educação infantil e da literatura específica.

 

2.5.2 - De professores
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MIRIAM FERREIRA

MALAFAIA

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

NATHALIA GONÇALVES
DE OLIVEIRA SALLATI

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

RENATA DOS SANTOS
NOGUEIRA

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

ROBERTA ADRIANA DA
SILVA NEVES

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

SUSANA THAIS DE
PAULA DA SILVA

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

SUSIE LIDIANE SILVA
SANTANA DE OLIVEIRA

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

SUZI MEIRE DE PAIVA
DE ALMEIDA LEITE

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

TALITA GAGLIARDI

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

ESPECIAL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG e QUA)

13:00 as 17:00

(TERÇA e SEXTA)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

VALDIRENE
BERNARDINO DOS

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL
22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA, SEX)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA
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SANTOS 07:00 as 13:00

(QUI)

NOME FUNÇÃO
HORÁRIO DE

TRABALHO

JORNADA DE

TRABALHO
HORARIO DE ALMOÇO

HORÁRIO DE
FORMAÇÃO ENTRE

PARES

FORMAÇÃO INICIAL

ADRIANA P. A. DA SILVA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00-17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO 

ADRIANA SIPRIANO DA

SILVA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

 

44 HORAS

SEMANAIS

12:00 – 13:12

(SEG, QUA e SEX)

 

11:30 – 13:12

(TERÇA e QUINTA)

 

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

ALEXANDRA

RODRIGUES MACEDO

DO CARMO

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

ANDRÉA PEREIRA DE

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

44 HORAS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 
07:00-9:00 ENSINO MÉDIO

 

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

A contratação das monitoras é realizada de acordo com o Termo Referencia Técnica no item  2.2 Do módulo
Adulto e Criança - Deve ser compatível com o Agrupamento e todas as turmas devem contar com Professor
habilitado e Agentes de Educação Infantil (AEI)/Monitor de Educação, planejados de acordo com os módulos:
 
 a)    01 (um) AEI/Monitor para cada grupo de oito crianças de até um ano e quatro meses de idade; 

b)    01 (um) AEI/ Monitor para cada grupo de doze crianças de um ano e cinco meses a dois anos de
idade; 

c)    01 (um) AEI/Monitor para cada grupo de dezesseis crianças de dois a três anos. 
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ASSIS (SEG a SEX) SEMANAIS 10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

(TERÇA) COMPLETO 

ANTONIA TERESA

CARVALHO DA SILVA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

08:00 – 18:00

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:12 – 18:00

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:55

(TERÇA e QUINTA)

07:12-9:00

(QUINTA)

ENSINO SUPERIOR
CURSANDO

CAROLAINE PEREIRA

MOREIRA DOS SANTOS

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

 

44 HORAS

SEMANAIS

12:00 – 13:12

(SEG, QUA e SEX)

 

12:00 – 13:42

(TERÇA e QUINTA)

 

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO 

CAROLINE JACOME

GERMANO

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO SUPERIOR
CURSANDO

DANIELA DOS SANTOS

QUEIROZ

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

 

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

 

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

ELAINE BENETOLI

RAMALHO

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO 

 07:30 - 17:30 12:05 – 13:17
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FRANCE RAMOS DOS

SANTOS

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(QUINTA)
ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

HELENA RODRIGUES DE

LUNA SLONZON

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

JULIANA ALVES DA

SILVA SANTOS

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

JUSSARA APARECIDA DA

SILVA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

KELLY CRISTINA REIS

NOVAES

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

LIGIA RODRIGUES

NOGUEIRA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)
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MARCIA DE ASSIS

CAMPOS MORO

INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)
44 HORAS

SEMANAIS

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)
ENSINO SUPERIOR

CURSANDO

MARIA ADRIANA DE

ASSIS DIAS RODRIGUES

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO 

MARIA GONÇALVES

LIMA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

(PCD)

07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

MARIA MADALENA

VALENTIN DA SILVA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL 07:00 - 17:00

(SEG a SEX)

44 HORAS

SEMANAIS

10:50 – 12:02

(SEG, QUA e SEX)

 

10:40 – 11:52

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(TERÇA)

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO 

NATALIA DE MORAES

MACHADO DA SILVA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

REGIANE DA SILVA

SOUZA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

08:00 – 18:00

(SEG, TER, QUA e SEX)

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)
07:12-9:00
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ROSINERI CUSTODIO  

07:12 – 18:00

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

 

11:55 – 13:55

(TERÇA e QUINTA)

(QUINTA) ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

ROSANGELA FERREIRA

DOS SANTOS

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

08:00 – 18:00

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:12 – 18:00

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:55

(TERÇA e QUINTA)

07:12-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

SHIRLEY FERREIRA

MATIAS DE JESUS

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

THAIS MEIRELES

ANDRADE

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO 

VALERIA APARECIDA

MARQUES CHINE

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

 

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

 

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO 

VIVIANE FILADORO DA

SILVA

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

 

44 HORAS

SEMANAIS

12:05 – 13:17

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

 

07:00-9:00

(QUINTA)

ENSINO SUPERIOR
CURSANDO

 07:30 - 17:30 12:05 – 13:17
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ZENEIDE FARIA

PINHEIRO

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

(SEG, TER, QUA e SEX)

 

07:00 - 17:30

(TERÇA e QUINTA)

44 HORAS

SEMANAIS

(SEG, QUA e SEX)

 

11:55 – 13:37

(TERÇA e QUINTA)

07:00-9:00

(QUINTA)
ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

 

2.5.4 - De funcionários

  

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO HORÁRIO DE TRABALHO HORÁRIO DE ALMOÇO FORMAÇÃO INICIAL 

 

ANA CAROLINE VITAL
SATURNINO

 

 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 12:00 - 13:00 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

FLAVIA APARECIDA ROCHA 

 

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO I

40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 12:00 - 13:00 SUPERIOR COMPLETO 

 

JOCELICE VALDERRAMA KAIZER

 

 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

40 HORAS SEMANAIS 08:30 - 17:30 12:00 - 13:00 SUPERIOR COMPLETO 

 

JULIANA SILVA SAMPAIO 

 

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO 
40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 11:30 - 12:30 SUPERIOR CURSANDO  

MARCELA MATTIOLI DE SOUZA

 

ASSISTENTE

ADMINISTRATIVO I

 

40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 12:00 - 13:00 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

RAFAELA DE
MORAES MACHADO

 

 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 12:00 - 13:00 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

CRISTIANO RIBEIRO
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CIRIACO 

 

PORTEIRO 44 HORAS SEMANAIS 08:00 - 18:00 11:40 - 12:52 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

DEUSDILENE CATARINA
RAMONA DA MATA

 

 

AUXILIAR DE COZINHA
44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 12:12 – 13:24 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

ROSELI DE SOUZA

 

 

AUXILIAR DE COZINHA 44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 12:12 – 13:24 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

EDNA FONTES DA SILVA

 

 

COZINHEIRA

 

44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 11:00 – 12:12 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

ROSILEI DOS SANTOS

GOMES

 

 

COZINHEIRA

 

44 HORAS SEMANAIS
07:00 - 17:00 11:00 – 12:12 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

MARIA DAS DORES DE

SOUZA

 

SERVENTE DE LIMPEZA

 

44 HORAS SEMANAIS
08:00 - 18:00 13:12 – 13:24 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

ROSELI APARECIDA FERREIRA
DA SILVA

 

 

SERVENTE DE LIMPEZA

 

44 HORAS SEMANAIS
07:00 - 17:00 12:00 – 13:12 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

SILVANI FERREIRA DOS

SANTOS 

 

 

SERVENTE DE LIMPEZA 

 

44 HORAS SEMANAIS

 

08:00 - 18:00 

 

13:12 – 13:24

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

TEREZA LIMEIRA DE SOUZA
SERVENTE DE LIMPEZA 44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO COMPLETO 
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ZULEIDE FRANCISCO

FULANETO

 

SERVENTE DE LIMPEZA 30 HORAS SEMANAIS 06:00 – 13:00 10:00 – 11:00 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças,
considerando, também, as possibilidades da aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias. Para
que isso ocorra faz-se necessário uma atuação que propicie o desenvolvimento de capacidades envolvendo
aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética de relação interpessoal e inserção social.
A prática da educação infantil, na unidade educacional, se organizará dentro dos objetivos da Educação
Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, legislação federal, constituição
federal, lei de diretrizes e base lei nº 9394/1996 segundo os artigos 29, 30 e 31, base nacional comum e
municipal, diretrizes curriculares, cadernos temáticos, documentos SME e Regimento escolar de modo que a
criança desenvolva:

 uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas
capacidades e percepção de suas limitações;
descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites,
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus
interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda
e colaboração;
observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como
integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam
para sua conservação;
brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes
intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas
ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados,
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação
frente a elas e valorizando a diversidade.
garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras criança.

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Educação Especial, como modalidade da educação escolar e, organiza-se de modo a considerar uma
aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da educação inclusiva, a fim de
cumprir os seguintes dispositivos legais e politico-filosóficos que constam na constituição federal de (1988)
que garante a todos o direito a educação e o acesso a escola, descritos nos artigos 205, 206 e 208,  a base da
politica nacional de Educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva e lei 13146/15-Lei Brasileira de
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inclusão da pessoa com deficiência, que visa garantir matricula e permanência da pessoa portadora de
deficiência na unidade escolar. Por meio disso, o professor de educação especial vem em busca de alternativas
e estratégias que venha auxiliar o professor referência, a não somente incluir a criança em sala de aula, mas
também inseri-lo completamente em atividades elaboradas para toda turma.
O professor de educação de educação especial juntamente com professor referencia e orientador pedagógico
tem o papel de criar estratégia para melhor inserir esta criança em todas as atividades elaboradas no plano de
aula do professor referência e auxilia-lo quando necessário. Por meio disso,   sondagens são realizadas
periodicamentes para identificar as maiores dificuldades da criança, e a partir daí planos de ensino individual
serão traçados com metas e estímulos para auxiliar esta criança em seu melhor desenvolvimento, dentro
desses estímulos, estão principalmente a estimulação motora fina e grossa, linguagem e oralidade, percepção
visual, lateralidade e equilíbrio, noção temporal e corporal. E demais leis que asseguram desta forma, o
movimento inclusivo das escolas pressupõe a articulação entre a educação especial e o ensino comum,
considerando a elaboração, a disponibilização e a avaliação de estratégias pedagógicas, de serviços e recursos
de acessibilidade para a promoção efetiva do direito de todos a educação. 

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 33 de 226



2.7 - Matriz curricular
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
  

MATRIZ CURRICULAR INFANTIL
  
E0867 - CEI NAVE MÃE PROF PIERRE WEIL
Semanas: 40 semanas

LEI 9394/96, artigo 31 Portaria SME 69/2018 Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo
de reflexão e ação (SME/Campinas)

O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com o
conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os
educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das adversidades e constituindo história de vida no
âmbito das ações educacionais. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I – relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais
e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II – vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita,
em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a partir de contextos significativos
que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV – relações com variadas formas de expressões artísticas:
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
V – vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e
cultural;
VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
os sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades
educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais,
classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na
vida social;
VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na
auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII – relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade
de sua preservação para a vida, no cuidado
Carga Horária Total: 1600 horas

 

2.8 - Proposta Curricular

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, as quais devem ser observadas, registradas e avaliadas.
Partindo desse pressuposto esta unidade, que por sua vez visa abranger uma aprendizagem significativa com
um repertório de atividades lúdicas favorecendo assim uma programação baseada em jogos e brincadeiras
que propiciarão o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da turma a partir da interação com o outro,
considera que a criança desenvolve as funções psíquicas a partir das apropriações.
A definição da Proposta Curricular conforme a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil diz:
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"Proposta Pedagógica é o plano orientador das ações da Instituição e define metas que se pretende para a
aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. É elaborado num
processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar."
Considerando a definição acima citada e pensando no bem estar das crianças é necessário proporcionar
processos de apropriação, renovar e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens,
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à
convivênvia e a interação com outras crianças.
É importante salientar que devemos ter um olhar investigativo sobre a identidade dos alunos com
Deficiências, conhecendo suas necessidades e suas particularidades para a partir daí planejar que tipo de
adaptações serão mais adequadas e mais significativa ou não para o grupo. 
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considera as especificidades afetivas, emocionais,
sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas que podem
contribuir para o exercício da cidadania e devem estar embasadas nos seguintes princípios educacionais:

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferençasindividuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.;
o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento,interação e
comunicação infantil;
o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimentodas capacidades
relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética;
a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas
sociais, sem discriminação de espécie alguma;
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimentode sua
identidade.

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

"...as crianças aprendem e se socializam a partir das ações, das relações e interações que estabelecem com
as pessoas, adultos ou crianças, e com o mundo que as envolvem". (Práticas Cotidianas na Educação Infantil.
pág. 80).

A educação é uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões e da sua capacidade
de discernir e agir.
Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a tecnologia avançou
muito e a quantidade de informações a serem elaboradas pelo cérebro humano, exige uma nova percepção de
quem é o aluno que chega às nossas escolas.
Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de uma
família, pertence a uma sociedade e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação com o
meio social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo.
Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se para
compreender esse mundo através das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com quem
convivem.
A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e da
comunidade onde está inserida. São mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas pelos
meios de comunicação.
Hoje, escola e professores devem oferecer um espaço atraente para os alunos e propiciar-lhes um
entendimento das mudanças que vêm se desenvolvendo e para a sociedade da era atual: da informação e do
conhecimento.
A escola tem que ser vista como um lugar onde a aprendizagem acontece efetivamente ao invés de um
espaço onde o professor limita-se a transmitir o conhecimento ao aluno. Deve tornar-se o local por excelência
onde atitudes e valores são desenvolvidos e as competências e habilidades são adquiridas.

O CONCEITO DE EDUCAÇÃO
O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma existência,
onde cada indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a rapidez das
mudanças é um fato, onde a globalização não tem volta, onde a competitividade ocupa um lugar considerável
exigindo assim uma disposição para aprender e reaprender continuamente.
Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno
desenvolvimento de suas capacidades inatas e adquiridas de forma constante e dialética.
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A escola exerce um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos para viverem na
atual sociedade. Deve oferecer meios para os alunos dominarem o excesso de informações, selecionando com
espírito crítico, sabendo discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é efêmero, o que é instantâneo, o
que é contraditório.
Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem ensinar as
crianças tendo como base os pilares da educação, ou seja, aprender a ser (competência pessoal), aprender a
conviver (competência social), aprender a fazer (competência produtiva) e aprender a aprender (competência
cognitiva).
A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da
importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o
educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar,
cuidar e brincar são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da
criança.
"É no brincar que a criança conhece os diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas
competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando conciência disto e generalizando para
outras situações". RCNEI, 2001, P. 28.
A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e manutenção de
uma sociedade democrática. Devem ser inseridas as questões culturais e regionais e ainda, o conhecimento
familiar.
A tarefa educacional pressupõe em princípio, amor, desprendimento, doçura, firmeza, paciência e decisão.
Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É abrir, é
levantar, é questionar, é duvidar e ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar. Educar é cuidar,
é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. 
 

2.9 - Calendário Escolar

INFANTIL

Janeiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

RE

# 1

RE

# 2
RE

# 3
RE

# 4

RE

# 5
RE

# 6
RE

# 7
RE

# 8
RE

# 9
RE

# 10
RE

# 11
RE

# 12
RE

# 13
RE

# 14
RE

# 15
RE

# 16
RE

# 17
RE

# 18
RE

# 19
RE

# 20
RE

# 21
AE

# 22
AE

# 23
RFE

# 24 25

26
AE

# 27
AE

# 28
AE

# 29
AE

# 30
AE

# 31

Fevereiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2 3

ECE

CE

# 4
5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16
AE

# 17
AE

# 18
AE

# 19
AE

# 20
AE

# 21 22

23

RE

RE

# 24

RE

RE

# 25
26

CPA

# 27 28 29

Março
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5
AE

# 6
RP

# 7

8 9 10 11 12 13 14

15
AE

# 16
AE

# 17
AE

# 18
AE

# 19
AE

# 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Abril
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5
AE

# 6
AE

# 7
AE

# 8
AE

# 9
FM

# 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19
AE

# 20
FN

# 21
AE

# 22
AE

# 23
AE

# 24 25

26 27 28 29 30

Maio
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1 2

Junho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6
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3 4 5 6 7 8 9

10
AE

# 11
AE

# 12
AE

# 13

AE

CPA

# 14

AE

# 15 16

17 18 19 20
CE

# 21 22 23

24
RFE

# 25 26 27 28
ST

# 29 30

31

7 8 9 10
FM

# 11
RP

# 12 13

14 15
AE

# 16
AE

# 17
AE

# 18
AE

# 19 20

21 22 23 24 25
AE

# 26 27

28 29 30

Julho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

# 1
F

# 2
F

# 3
F

# 4

F

# 5
F

# 6
F

# 7
F

# 8

FE

F

# 9

F

# 10
F

# 11

F

# 12
F

# 13
F

# 14
F

# 15
F

# 16
F

# 17
F

# 18
F

# 19
F

# 20
F

# 21
F

# 22
F

# 23
F

# 24
F

# 25
F

# 26
F

# 27
F

# 28
F

# 29
F

# 30 31

Agosto
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2 3 4 5
CPA

# 6 7 8

9
AE

# 10
AE

# 11
AE

# 12
AE

# 13
AE

# 14 15

16 17 18 19
CE

# 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Setembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5

6
FN

# 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

SMCEI

SMCEI

# 17

RP

# 18 19

20
RFE

# 21 22 23 24 25 26

27
AE

# 28
AE

# 29
AE

# 30

Outubro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

AE

# 1
AE

# 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11
FN

# 12
AE

# 13
AE

# 14
AE

# 15
AE

# 16 17

18 19
AE

# 20
AE

# 21
AE

# 22
AE

# 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Novembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FN

# 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
FN

# 15 16 17 18
CPA

# 19
FM

# 20 21

22 23
CE

# 24 25 26
AE

# 27 28

29 30

Dezembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
AE

# 3

AE

RP

# 4
5

6
RFE

# 7
FM

# 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20

RE

RE

#
21

RE

RE

#
22

RE

RE

#
23

RE

RE

#
24

FN

RE

RE

#
25

RE

RE

#
26

RE

RE

# 27

RE

RE

# 28

RE

RE

# 29

RE

RE

# 30

RE

RE

# 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade
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2.10 - Programas e Projetos

A escolha dos temas e a elaboração dos programas e projetos ,foram elaborados em conjunto com a equipe pedagógica  seguindo as diretrizes curriculares
municipais em consonância com a BNCC, com uma visão ampla das necessidades de cada agrupamento e suas faixa etária ,tendo como principal objetivo
contribuir para a formação integral das crianças envolvidas no processo ensino aprendizagem, após elaboração os mesmos foram apresentado ao conselho de
escola. Segue abaixo os programas e projetos para o ano letivo de 2020.

 
AGRUPAMENTO I 

PROJETO: “PEQUENINOS E OS TESOUROS A DESCOBRIR”

Duração: 5 meses

 

RESUMO
 
     Sendo o primeiro ano de uma criança um dos mais importantes de sua vida, ao qual desenvolve suas habilidades cognitivas, motoras e sociais, o
agrupamento AG I tem um papel fundamental nesse processo de aprendizagem, ou seja o berçário não é um ambiente onde  algumas pessoas pensam que os
pequenos dormem, são limpos e alimentados, é um local em que são estimulados e incentivados em suas questões psicomotoras e afetivas, visando criar 
uma base para ser inseridos na educação infantil, este primeiro ano é de descobertas na vida da criança, onde o bebê  conhece o mundo sendo tudo novidade,
nesta fase a criança explora o ambiente, se levanta, compreende  e começa a  entender os limites corporais.

Para que estes objetivos sejam alcançados de maneira prazerosa e satisfatória o processo de ensino deve adotar práticas nas quais os bebês possam

vivenciar diversas possibilidades de descobertas.

 
 Introdução

As creches são pequenos espaços coletivos de encontro e convívio entre diversos sujeitos e culturas devendo ser um espaço que ofereça a criança

planejamento para acolhimento, onde ela possa aprender  a construir suas relações afetivas, pensando nesses objetivos é necessário que se pense e elabore

atividades que os (as) estimulem a explorar a experimentar diversas possibilidades de maneira segura e desafiadora.

Os bebês são um grupo que necessitam de atividades que propiciem a estimulação cognitiva e motora, sendo necessário que o professor seja um

mediador em meio a estas descobertas, oferecendo aos pequenos grandes variedades de vivências e experimentações.

Observando a necessidade de alcançar estes  objetivos elaboramos o projeto “PEQUENINOS E OS TESOUROS A DESCOBRIR” onde com os pequenos

em um mundo que deverá se socializar, aprender a se relacionar com o mundo ao seu redor, desenvolver a imaginação a linguagem e a psicomotricidade,

tornando o agrupamento AGI uma fonte rica de descobertas.

Como adultos, aprendemos a passar rapidamente de uma situação para outra, e desenvolvermos suas habilidades para fazê-
lo mesmo que não tenhamos vontade de trocar. As crianças não conseguem “trocar de marcha” desse jeito, e devemos dar –
lhes tempo para que se adaptem e compreendam o que queremos que elas façam (GOLDSCHMIED e JACKSON,2006, p72).

 

              Vygotsky afirma que para o desenvolvimento das crianças e para sua aprendizagem, a estimulação é essencial pois mesmo que a criança nasça apta

a se desenvolver ela necessita da mediação do adulto.

 
JUSTIFICATIVA

          Estando em pleno desenvolvimento as crianças pequenas do berçário estão em processo de conhecimento do mundo que a cerca, buscando a cada
olhar e contato com o mundo, uma maneira melhor de se locomover e de conhecer novas descobertas, pensando em como contribuir em suas conquistas,
optamos em desenvolver com os alunos, atividades de estimulação e descobertas de uma maneira lúdica e prazerosa.

 
OBJETIVO

O objetivo do projeto é proporcionar aos bebês a vivência e o contato com diversas possibilidades e aprendizagens, ampliando o contato com mundo

ao seu redor, promover aos alunos do Agrupamento AG I o desenvolvimento e a autonomia, relacionadas ao comportamento e hábitos que deverão fazer
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parte de sua rotina diária

 
OBJETIVO ESPECÍFICO

 

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

●       Incentivar a experimentação de novos alimentos

●       Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do eu bem estar.

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

●       Criar o hábito de contar e ouvir histórias

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

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

●       Incentivar o desenvolvimento e controle dos movimentos;

●        Movimentos de preensão, encaixe e lançamentos, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.

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

 
 
  Campos de experiências

 
 O eu, o outro e o nós: Interagir com os outros grupos e outras pessoas em contextos coletivos de qualidade, manter na sala de aula um clima de

alegria e bom humor.

 
 Ampliar momentos de contato com a criança, fortalecendo vínculos afetivos, a integração troca de afeto e despertar a confiança.

 
 Traços, sons, cores e formas:  Experimentar através da aprendizagem de forma lúdica, materiais de diferentes pesos, texturas, cores, formas e

tamanho.

 
 Corpo, gestos e movimentos: Realizar diferentes atividades rítmicas, expressivas com gestos e ritmo corporal, danças.

 
 Incentivar a interação coletiva e as vivencias ao ar livre.

 
 Desenvolver e estimular a coordenação motora.

 
  Escuta, fala, pensamentos e imaginação: Vivenciar diferentes tipos de sons e músicas, promover a interação onde as crianças possam falar e

ouvir, potencializando sua participação nA cultura oral.

 
 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de

fenômenos naturais e socioculturais, desde pequenos as crianças procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e

noite; hoje, ontem e amanhã etc.)

    
 Metodologia

✔  Música com gestos

✔  Ouvir pequena histórias (livros e gravuras) explorar o meio ambiente ao seu redor fazer ruídos com a boca

✔  Uso de espelho (ver a si e ao outro)

✔  Observar fotos e revistas (trabalhar partes do corpo) Brincar com sucata
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✔  História com fantoches

✔  Realizar carimbos de mãos e pés em cartazes Exercícios de coordenação motora

✔  Atividades de noções espaciais; bambolês, bolas de diversos tamanhos, bolas de papel, túnel de casinha de caixa, caixas diversas, bolas de meia.

✔  Atividades de coordenação motora fina: massinha de modelar, brincadeira na areia, tapete de sensações, tapete de plástico bolha, peças de encaixe.

✔  Vivencias com animais vivos.

 
 
 Avaliação

 

 A avaliação dos alunos será realizada ao decorrer do projeto observando o cumprimento das etapas, o desenvolvimento individual e coletivo,

avaliando a criança em relação a ela mesma, identificando seus potenciais, interesses e necessidades, através de fotos e registros, realizados a cada

atividade desenvolvida, será observado as reações das crianças individualmente e em grupo.

 

PROJETO: "Essa Mãozinha Vai Longe: Explorando os Sentidos"
 

 
 RESUMO
 Na primeira infância explorar o meio é uma das formas mais significativa que a criança tem ao seu redor para aprender. Ela se diverte ao ouvir os sons,
aperta e morde um objeto para examinar a textura. Sendo assim, podemos ter a impressão de que para a criança obter saberes, basta o contato direto com o
objeto de conhecimento. Na realidade, boa parte das relações entre o indivíduo e seu meio não acontece diretamente, ela ocorre por meio da sua interação
com outros indivíduos e com o meio, possibilitando novas experiências e conhecimento.
 
 O desenvolvimento do sujeito humano se dá a partir das constantes interações com o meio social em que vive, já que as formas psicológicas mais sofisticadas

emergem da vida a social. Assim o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro (outras pessoas do grupo cultural), que indica,
delimita e atribui significados à realidade. (REGO,2011, p.61)

 
 O professor é a figura essencial, pois ele é o mediador entre a criança e o conhecimento.
 
 INTRODUÇÃO

  Nos primeiros anos de vida, os pequenos conhecem o mundo através dos objetos, textura, sensações, sons e cores que lhe são oferecidos por um

adulto e pelo ambiente ao seu redor, muito antes da aquisição formal da linguagem.

O Projeto “Essas Mãozinhas vão longe: Explorando os Sentidos” parte do principio de que, a partir da manipulação de diferentes materiais, as crianças

desenvolvam a habilidade de expressão e novas competências.

Para os pequenos as atividades de exploração sensorial são elementos de ampla pesquisa. Sendo assim, é importante a manipulação de objetos, como

texturas, envolvendo cheiros, sons e movimentos, com interação e descobertas, considerando o tempo de cada criança e intensificando sua curiosidade.

 
JUSTIFICATIVA

Os bebês conhecem o mundo através dos objetos, texturas, cheiros, sabores, sons e cores que lhe são oferecidos através de um adulto e do mundo ao

seu redor. Sendo assim, nesse projeto vamos apresentar diferentes tipos de materiais para que os pequenos possam expandir as suas capacidades de

expressão e contemplar várias possibilidades que se apresentam diante das atividades que envolvem os sentidos, proporcionado experiências diversificadas e

novas descobertas.

 

OBJETIVO

Proporcionar vivências e experiências por meio de sentidos e sensações, possibilitando descobertas enriquecedoras para as crianças tendo como objetivo seu

desenvolvimento e crescimento.

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos.
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Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.

Movimentos de preensão, encaixe e lançamentos, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.

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

Despertar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e o movimento de leitura do adulto leitor.

Imitar as variações de entonação e gestos realizadas pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar (odor, cor, sabor, temperatura).

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

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

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:

 

O eu, o outro e o nós: Adaptação; exploração do espaço; iniciativa para fazer escolhas,

 
 Corpo, gesto e movimento: corpo humano, equilíbrio, coordenação motora, sensações, percepção de ritmo, flexibilidade, controle muscular: encaixar,

enfiar, pegar e soltar, subir e descer, empilhar, chutar, escorregar, engatinhar, dançar, correr, andar, saltar, manusear, entre outros, noções de lateralidade.

 

Traços, sons, cores e formas: Exploração de diversos materiais; elementos constituintes da linguagem visual (texturas), observação e conversação sobre

imagens e objetos.

 
Escuta, fala, pensamento e imaginação: Expressão oral e corporal.

 
Espaços, tempo, quantidade, relações e transformações: noções de espaço e tempo, velocidade (rápido, lento, depressa, devagar).

 

DESENVOLVIMENTO

Colagem com retalhos de TNT;

Colagem com algodão;

Colagem com EVA;

Pintura com tinta guache;

Pintura com esponja;

Pintura com pincel;

Pintura com as mãos;

Pintura sobre plástico bolha;

Rasgar e manipular revistas;

Amassar papel;

Comer e explorar gelatina;

Apresentação de macarrão cru e cozido;

Bolinhas de sabão;

Tapete de sensações com diversos materiais como: lixa, papéis, areia, lã, feijão, macarrão, arroz, entre outros;

Brincar com balões colorido;

Diversos tipos de som;

Caixa de texturas;

Caixa de cheiros.

 

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita decorrer do projeto, observando o cumprimento de etapas, o crescimento individual e coletivo, avaliando a criança em relação a

ela mesma, identificando seus potenciais, interesses e necessidades, através de observações, registros, relatórios e fotos.

 

 
REFERÊNCIAS
MOREIRA, Marco Antônio; Teorias de Aprendizagens, EPU, São Paulo, 1995
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REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação.22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. BRASIL.

 Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018.

 

 

Projeto:  "Curiosidade"

Duração: durante ano letivo

 
RESUMO

Este projeto define e explicita as contribuições da abordagem Reggio Emilia no processo de ensino e aprendizagem na educação
infantil para o desenvolvimento e construção de indivíduos críticos, democráticos e autónomos tendo como base a reflexão sobre a
realidade vivenciada. A educação infantil é um primeiro contato da criança com uma instituição educacional. Esse primeiro contato deve
ser realizado num ambiente propício ao desenvolvimento das qualidades humanas, pois terá um lugar determinante na vida da criança e é
nesse contato que a criança cria uma visão sobre a escola, o professor e o conhecimento. O Jardim-de-infância e o educador têm um papel
fundamental nessa etapa da vida da criança. A escola assume cada vez mais um papel relevante no desenvolvimento da criança pois é
onde passa a maior parte do seu dia. Hoje os pais não querem simplesmente deixar os seus filhos aos cuidados de alguém, querem acima
de tudo que seus filhos tenham um acompanhamento de qualidade, onde possam participar ativamente na vida escolar dos seus
educandos. A abordagem Reggio Emilia privilegia a participação dos pais e familiares em todo o processo de ensino e aprendizagem da
criança, onde a criança é construtora da sua própria aprendizagem. Os educadores de infância em Reggio Emilia registam e documentam
todo o processo tornando visíveis as aprendizagens das crianças. O espaço deve ser flexível, favorecer a interação e a aprendizagem e
facilitar o diálogo e comunicação entre os vários ambientes.

INTRODUÇÃO

O projeto “Curiosidade” caracteriza-se por um momento de reflexão para os pedagogos da Cei Nave Mãe Prof. Pierre Weil, tendo como base o

pedagogo Loris Malaguzzi, que implantou nas escolas de Educação Infantil, e que foi realizado na Itália logo o término da segunda guerra, na cidade de Reggio

Emilia, uma proposta que  tinha a intenção de mostrar a abordagem pedagógica voltada para as crianças como protagonista na construção do seu

conhecimento.

A pedagogia de Reggio Emilia admitiu que os adultos tivessem como tarefa prioritária a escuta e o reconhecimento das múltiplas potencialidades de

cada criança, que deve ser atendida em sua individualidade.

JUSTIFICATIVA

“Um dos pontos fundamentais da filosofia de Reggio é a imagem de uma criança que experimenta o mundo, que se sente parte dele desde o seu

nascimento, cheia de curiosidade e de vontade de viver. Uma criança que está cheia do desejo e da habilidade de comunicar-se desde o início de sua vida,

completamente capaz de criar mapas para a orientação pessoal, social, cognitiva, afetiva e simbólica. Por tudo isso, a criança age em um sistema competente

em habilidades, aprendendo as estratégias e as maneiras de organizar as relações” – RINALDI, Carla.

Nesta perspectiva, ou seja, levando-se em consideração a filosofia implícita na prática pedagógica de Reggio Emilia, pequena cidade ao norte da Itália,

não existe, portanto, uma infância natural ou universal, mas sim, existem muitas infâncias diferentes. Deste modo, uma boa infância seria aquela em que ela

é reconhecida e promovida. E para isso, o nosso papel de educadores tem extrema valia na promoção de condições adequadas para um desenvolvimento

adequado e salutar.

          Sendo assim esse projeto tem por base à escuta ativa das crianças dentro de sala, criando outros projetos além dos que são citados dentro dos PPS,

ainda temos os projetos nascidos dos interesses das crianças  e sendo aceita por todos, somando então um grande aprendizado para toda á 

sala.                      

Segundo Fillipini (2009), a escola é vista como espaço de vida, acredita no potencial das crianças e tem dela uma imagem positiva:
“Cada um de nós tem o direito de ser protagonista, de ter papel ativo na aprendizagem na relação com os outros. Esse é o motor da
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educação”.

 

POR QUE DA ESCUTA

Por ter cem linguagens, a criança precisa da ESCUTA ATIVA do adulto, para que este compreenda suas formas genuínas e sensíveis de expressão.

Escuta é um ato de amor. Escuta-se com o corpo todo, com todos os sentidos. É ter disponibilidade para o outro, que me completa, significando colocar o valor

e o centro da aprendizagem na própria criança. Pode se escutar no silêncio, no pensamento, na pesquisa. A pedagogia da escuta cria um contexto

permanente de escuta, demanda um professor competente. Escutar é verbo ativo! É uma forma desafiadora de linguagem. Ouve-se com o corpo todo. Eleva a

sensibilidade com relação aos cenários culturais. Ela é premissa e contexto de relação, que alimenta a reflexão. O significado não está no que dizemos, mas

no que podemos escutar.

OBJETIVO Geral

Ter como prioridade a escuta e a participação da criança pequena, que estão ligadas diretamente com a forma e o grau de envolvimento do adulto

nesse processo fundamental para propiciar às crianças envolvidas um espaço de escuta e participação infantil, estimulando sua autonomia, criatividade,

pensamento crítico e sentido de cidadania.

 

OBJETIVO ESPECIFICO

Evidenciar os interesses individuais;

Agrupar por interesses e necessidades;

 Fomentar a inserção das crianças em grupos diversos;

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

Fazer ouvir as crianças relativamente às suas expetativas, interesses e curiosidades;

Promover o respeito pela opinião dos outros;

Adquirir novos conhecimentos através da exploração do meio envolvente.

Ativar a capacidade de concentração e observação;

Fazer ouvir os interesses e as necessidades das crianças;

Proporcionar momentos de cooperação e respeito pela opinião de cada criança;

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

       O eu, outro e o nós  Interagir com outras crianças e outras pessoas em contextos coletivos de qualidade;

        Traços, sons, cores e formas Manipular e explorar diferentes materiais produzidos na natureza;

      Escuta, fala pensamentos e imaginação  Ampliar o vocabulário oral incorporando novas palavras e expressões; Relatar suas vivências nas diversas

situações trabalhadas; Participar de textos coletivos.

 

      Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações:  ampliar o conceito de espaço, rotina, tempo, subir, descer, hoje, amanhã, calendário,

chamada oral, diferença entre texturas.

 

    Corpo, gestos e movimentos: Realizar diferentes atividades rítmicas e expressivas com gestos e ritmo corporal, danças, jogos e dramatização. Elaborar

brincadeiras que promovam o tato e a afetividade.

 

METODOLOGIA

Trabalhar com rodas de conversas, com o intuito de conhecer melhor as crianças, seus gostos, interesses, curiosidades.
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Organizar passeios dentro da unidade escolar, para aguçar a curiosidades das crianças em relação a escola onde a maioria passam o maior tempo.

Prestar atenção aos mínimos detalhes, pois cada criança tem algo a falar, a mostrar e apresentar aos seus amigos e professores.

Dar as crianças o poder de escolha, em brincadeiras, nas realizações de cantinhos ou nas próprias atividades pedagógica.

Fazer da criança um ser protagonista.

 

REFERÊNCIAS

FERRETTI, C. J. , Zilbas, D. L. , e Tartuci, G. L. P. P. (2004).  Protaginiamo Juvenil na literatura especializada e na reforma do ensino médio.
Cadernos de Pesquisa, 34, 411-423.

FiLIPPNI, Tizziana. O papael do pedagogo. In: EDWARDS. Carolyn, Lella, FORMAN, George. As Cem Linguargens da Criança. a  abordagem de Reggio Emilia na
educação da primeira infância. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. P. 123-127.

MALAGUZZI, Loris. História, idéias e filosofias básicas. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George. As Cem Linguargens da Criança; a. abordagem
de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre; Artmed, 1999. P. 59-104.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. BRASIL.

 Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018.

 

AGRUPAMENTO II

Projeto “Família e escola de mãos dadas: resgatando valores”

Duração do projeto: seis meses

 Resumo:

 

Esse projeto visa por meio de resgatar pontos da história da instituição familiar em paralelo com a instituição escolar. Procurar-se-á intensificar o
diálogo entre a família e a escola, auxiliando assim as crianças junto com seus familiares e os ajudando a intervir na vida de seus filhos de maneira positiva e
construtiva.

Quanto aos educadores, será uma movimentação intelectual e reflexiva para compreender melhor seu aluno e fazer parte de sua vida como um todo.

Introdução:

O projeto Família na Escola de mãos dadas: resgatando valores, faz-se necessário para não só trazermos a confiança dos pais para a escola como

também a confiança das próprias crianças. Quando o aluno compreende que não está fazendo parte desse mundo sozinho, mas que sua família também faz,

consequentemente acaba reconhecendo que aquele ambiente é seguro e interessante para todos que convivem com ele.

A importância de resgatar o acompanhamento da rotina escolar e o equilíbrio família-escola para a conscientização da comunidade em geral, faz-se

necessária para termos um ensino de qualidade que em conjunto com as famílias trás somente bons resultados para a evolução da criança.

 

Justificativa:

Visando construir um ser capaz de melhorar o mundo em que vivemos, desejamos resgatar de mãos dadas com a família valores humanos, pois com

essa ação estaremos colaborando para a existência de cidadãos mais íntegros e saudáveis.

 

Objetivo geral:

Abrir as portas para as famílias para proporcionar o desenvolvimento de valores humanos existentes no seu ser, levando ao conhecimento de moral e

ética, contribuindo para uma interação verdadeira da cidadania, incentivando a conscientização do aluno de sua autonomia e para a construção do seu

conhecimento.

 

 

Objetivos específicos:
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●       Demonstrar atitudes de respeito para com a família, os amigos, professores e funcionários, utilizando sempre as palavrinhas mágicas (por favor,

obrigado, com licença, desculpe);

●       Despertar o interesse no valor da boa convivência através de músicas, contos, histórias, poesias, brincadeiras, aprimorando assim a linguagem oral;

●       Praticar boas maneiras em diversas atividades (brincadeiras, jogos, gincanas etc).

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

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

●       Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.

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

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

atividades de diferentes naturezas.

●       Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.

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

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

●       Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e

volumes ao criar objetos tridimensionais.

 

 

Conteúdo:

●       O eu, o outro e o nós;

●       Nome / identidade / imagem;

●       Formação do sujeito (pessoal e social);

●       Interação com o outro, com o ambiente e consigo mesmo;

●       Construção da identidade e autonomia;

●       Quem mora comigo?;

●       Como é a vida em família, no trabalho, o que gosta e como se veste (pesquisa informal)?;

 

Atividades previstas:

●       Crachá com o nome;

●       Pintura do autorretrato;

●       Meu tamanho, minhas mãos e meus pés;

●       Quantos anos eu tenho?;

●       Mural com fotos das famílias;

●       Visualizações de imagens familiares;

●       Árvore genealógica da nossa família;

●       Contação dos clássicos:

1.    Pinóchio – aprendendo a honestidade e a verdade;

2.    Chapeuzinho vermelho – aprendendo a obediência;

3.    A bela e a fera – aprendendo a bondade;

4.    O patinho feio – aprendendo o perdão.

 

Recursos:

●       Livros infantis;

●       Revistas;

●       Tinta guache;

●       Massa para modelar;

●       Rádio / DVD;

●       Teatro;

●       Brincadeiras em geral.
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Avaliação:

            A avaliação do projeto será feita de forma contínua, por meio das atividades desenvolvidas diariamente, observando a participação, envolvimento e

reconhecimento da oralidade como forma de aprendizagem.

 

 
Projeto “Línguas e Linguagens; Brincadeiras por toda parte

Duração: Semestral
 

Resumo

Este trabalho tende a mostrar como as múltiplas linguagens e as brincadeiras podem ser trabalhadas no contexto da educação infantil, pois muitos
educadores acreditam que essa prática só pode ser desenvolvida por meio da escrita, para tanto existe várias formas de coordenar o ato educativo em sala
de aula, portanto, vê se que as múltiplas linguagens e brincadeiras como um aspecto que dinamiza as ações ocorridas na sala de aula viabilizando por em
prática o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, por intermédio do fazer e aprender.

 
Introdução:

A criança está sempre em constante desenvolvimento em ambas as partes, tanto física quanto psicológica. Conforme as mudanças e transformações que vão
acontecendo, o professor por meio de sua prática busca fazer que seus objetivos tenham significados tanto qualitativos quanto quantitativos. As múltiplas
linguagens são recursos que auxiliam no desenvolvimento infantil. Todos os tipos de linguagens sejam elas musical, verbal, escrita, pictográfica, visual são
formas de comunicação social. As crianças apresentam diversas maneiras de se expressar, comunicar ou demonstrar suas vontades e desejos, tanto entre
elas quanto com os adultos.  O brincar e as brincadeiras são considerados de grande importância para o desenvolvimento intelectual, físico e cognitivo na vida
das crianças. A brincadeira se torna significativa quando vem a partir do interesse da criança considerando os objetivos, espaços e as relações interativas
entre seres. A comunicação e a expressão livre proporcionar a criança uma ampla aprendizagem, desde que a criança tenha liberdade e autonomia de se
expressar em qualquer circunstância. Sendo possível observar a importância de se trabalhar, as múltiplas linguagens, para o desenvolvimento como um todo
e aprendizagem da criança, não deixando de considerar o cuidar e o educar e o brincar, pois são os aspectos que vão de encontro com o contexto histórico da
educação infantil.

 
Justificativa: Esse trabalho é importante para compreensão das atividades pedagógicas, tendo em mente a necessidade de explorar as práticas que
desenvolvam a corporeidade e movimento, em torno das brincadeiras fundamentadas na do conhecimento e da personalidade da criança, auxiliando no
desenvolvimento em seus aspectos afetivos, cognitivos e sociais. O projeto ainda provém de práticas pedagógicas com o objetivo de trabalhar também a
psicomotricidade e a interação entre os colegas e a manipulação dos objetos ao seu redor, precisamos como professores, nos preocuparmos com atividades
que auxiliem nesse processo de conhecimentos, tais como: leituras visuais e audiovisuais gerenciadas, através do conto e reconto de histórias e reforçando
nas atividades lúdicas. Os estímulos de uma aprendizagem prazerosa, proporcionam atividades complementares como pintura, desenho e colagem, de forma
que possibilitem a compreensão das linguagens, por meio das brincadeiras, valorizando as individualidades e singularidade de cada criança. As linguagens
fazem parte da educação infantil, são e estão presentes no dia a dia da criança, sendo nós os profissionais, mediadores criando e possibilitando as diferentes
manifestações das linguagens.

                                                [...] a criança é um ser humano único, completo e, ao mesmo tempo, em crescimento e em                            desenvolvimento. É
um ser humano completo porque tem características necessárias para ser considerado como tal: constituição física,                              formas de agir, pensar
e sentir. É um ser em crescimento porque seu corpo está continuamente aumentando em peso e altura. É um ser em desenvolvimento porque essas
características estão em permanente transformação. (BRASIL, 2006, p.14)

 

Objetivo geral

Esse projeto tem como objetivo mostrar como as múltiplas linguagens e as brincadeiras diversificadas podem ser desenvolvidas no contexto da educação
infantil, pois existem várias maneiras de coordenar o ato educativo tendo em vista uma diversidade metodológica que podem facilitar a aprendizagem e o
desenvolvimento da criança.

 
Objetivos específicos

• Relatar situações, fatos, sentimentos e ideias do cotidiano;

• Demonstrar postura de leitor em situações que envolvam faz-de-conta;

• Solicitar a leitura de diferentes livros de sua preferência;

• Demonstrar habilidades orais por meio do uso de frases simples;
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• Participar e comunicar nos espaço de conversa coletiva apoiando-se não na fala complementar do professor, mas também sua memória e seus recursos
expressivos;

• Descrever oralmente suas brincadeiras ou fatos do cotidiano;

• Aumentar o repertório de brincadeiras infantil;

• Participar de situações de socialização;

• Participar de jogos que serão trabalhadas regras em grupo ;

• Registrar de diferentes formas o brincar;

• Incentivar o brincar que dá oportunidade a criança de escolher livremente o como e com quem quer brincar;

• Criar oportunidades para o resgate de brincadeiras características das diferentes regiões do país;

• Desenvolver a sensibilidade, raciocínio lógico, expressão corporal, capacidade de concentração, a memória, inteligência, ou cuidado, capricho  e a 
criatividade;

• Ampliar as possibilidades expressivas as brincadeiras, jogos e demais situações de interação;

• Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da colagem e da construção;

• Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com outros;

• Ajudar a criança se conhecer e desenvolver atitudes da vida em sociedade, além de trabalhar o lidar com emoções;

• Explorar elementos que irá favorecer as funções cognitivas essenciais ao desenvolvimento;

• Explorar de modo mais natural e lúdico, com tempo para melhorar percepção e aprendizado;

• Promover o conhecimento do próprio corpo ensinando a explorar novas possibilidades de coordenação motora;

• Aprimorar habilidades comunicativas de pensamentos, promovendo uma maior interação e compreensão própria;

 
Conteúdo

Escuta, fala, pensamentos e imaginação
Jogos
Brincadeiras
Música
Cantigas de roda
Leitura e releitura de histórias
Chamadinha
Livros e revistas

 
Metodologia

• Conto e reconto de histórias

• Dramatizações

• Desenhos e pinturas

• Pesquisas

• Teatros

• Recorte e colagem

• Brincadeiras diversificadas

• Leitura sensorial tátil

• Músicas e danças

• Modelagem

• Manuseio de revistas e livros

 
Avaliação

Durante o desenvolvimento do projeto, procuraremos aperfeiçoar os conteúdos de maneira que não modifique a proposta pedagógica. Avaliação acontecerá
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de forma continua, por meio de registros, para que assim possamos rever passo a passo todas as ações e solucionar todos os entraves que possam ter
ocorrido. Observando a participação, envolvimento e desenvolvimento da criatividade das crianças nas atividades propostas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV117_MD4_SA9_ID2159_07092018230843.pdf

file:///C:/Users/Home/Downloads/7147-Texto%20do%20artigo-22997-1-10-20170725.pdf

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-
curricular-bncc&ved=2ahUKEwiG1cWD35PoAhWvJrkGHeahDbQQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0KTtsub5_nuKpSKePJYX7M

 

Projeto: "Curiosidades"

Duração do Projeto : Permanente ( ano todo )

 Resumo:

O presente projeto foi elaborado baseado que na infância é uma das fases que surge muitas descobertas e curiosidades,que contribuem para o processo de

aprendizagem. As crianças aprendem fazendo perguntas e buscando respostas,assim ampliam o conhecimento  de mundo por meio de

investigações,experiências,atividades lúdicas.

 
INTRODUÇÃO:

As experiências vivenciadas na educação infantil são importantes para o desenvolvimento da criança.

O projeto curiosidades através de atividades,pesquisas pretende potencializar as  descobertas da turma valorizando o interesse das crianças que se

expressam por meio das interações nos diferentes espaços de aprendizagem da creche.

 
Justificativa:

Na educação infantil é importante desenvolver o senso crítico e interesse por investigar, explorar o meio em que está vivendo, e possam interagir e

compartilhar experiências vivenciadas.Tendo em consideração que a infância é a fase de inúmeras descobertas e curiosidades constantes, é de suma

importância que seja trabalhado em aula o que vem de encontro com a curiosidade das crianças, assim se faz necessário acompanhar e vivenciar as mais

diversas atividades realizadas na escola e na comunidade em geral.

 

Objetivo Geral :

Através das vivências na creche despertar a curiosidade dos alunos,com experiências que contribuem para o seu aprendizado de forma significativa e
concreta.Tem como objetivo realizar passeios, pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para o despertar da curiosidade e de experiência que
possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária.
 
 
Objetivos Específicos :

     Estimular a percepção visual e observação;

     Contribuir para a socialização do grupo;

     Incentivar a pesquisa e busca pelo novo;

     Despertar o senso crítico,atenção e compreensão;

     Desenvolver a linguagem oral e a coordenação motora global;

Estimular o aluno a expor suas curiosidades; -Desenvolver a vontade de compartilhar descobertas (seja em um jogo, uma história diferente, algo que
aconteceu em casa,etc)

Estimular ritmo, motricidade, entre outras..

-Desenvolver a arte cênica;

-Estimular a motricidade ampla;
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-Propiciar momentos de curiosidade sobre o novo e o meio;

-Estimular a participação das famílias.

 

         Ações Previstas :

O projeto curiosidade será realizado observações sobre o interesse da turma,e atividades como registros coletivos,através de desenhos
fotos,construções de objetos,experiênciasconforme o interesse da turma.

 

Desenvolvimento:

O  desenvolvimento  do  projeto  será  realizado  duas  atividades iniciais direcionadas e as demais serão elaboradas pelas professoras conforme a
necessidade e interesse de cada  turma.

 

Atividade 1 :

Nos momentos de roda da conversa incentivar a participação dos alunos para se expressarem e caso seja apresentado  algum  assunto  por  um  aluno 
e seja do interesse do grupo é importante registrar e buscar mais informações  ( curiosidades) e realizar atividades conforme a realidade do grupo e assunto.

 

Atividade 2:

Nos momentos de atividades em sala,externas (parque,quiosque, brincadeiras dirigidas e etc.) observar se as crianças apresentam interesse por
alguma situação, caso apresentye trazer esse assunto para o grupo e pesquisar com eles as curiosidades .

 

RECURSOS:

Sucatas, cones, bolas, cordas, jornais, balões, livros, fantoches, filmes, alimentos diversos, transporte, rádio, CDs, tesoura, cola, pincéis, tintas e materiais
para colorir, areia, folhas de árvore, etc.

 

Observação :

O  projeto curiosidades  desperta em cada turma a busca pelo novo e as atividades desenvolvidas ao longo do ano senão definidas por cada professora de
acordo com a realidade do seu grupo.

 

Avaliação :

Acompanhamento das atividades e observações do processo de aprendizagem dos alunos, observando  as conquistas,possibilidades. Por meio de diversos
registros, feitos em diferentes momentos, sendo realizados de forma coletiva através de relatórios,fotografias,desenhos,evidenciando o desenvolvimento de
cada criança.Avaliação será continuada e processual, através de registros, fotos, confecção de cartazes, atividades em sala envolvendo a família, através da
observação, participação, envolvimento e reconhecimento da oralidade como forma de aprendizagem.

Com o objetivo de garantir direitos de aprendizagem de todas as crianças reunindo e organizando tempo, espaços e situações que contribuem para o seu
desenvolvimento.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS;

HEINKEL, DAGMA  EINKEL. O brincar e a aprendizagem na infância Editora Unijuì Ijuí RS.2003;

HELM,J.H;BENEKE,S.O poder dos projetos: Novas estratégias e soluções para a educação infantil.Porto Alegre : Artmed,2005;

Base Nacional Comum Curricular

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil

https://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf

 

AGRUPAMENTO III
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PROJETO: FAMÍLIA NA ESCOLA, A PARTICIPAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA.

Duração do Projeto: Primeiro semestre

Resumo:

Este projeto tem como objetivo compreender funções e as contribuições da família, no processo de aprendizagem do aluno, no espaço escolar e, apontar

alternativas que favoreçam a participação ativa da família na escola. Refletindo a importância e a necessidade de se oportunizar a participação e interação

entre família e escola, o mesmo traz sobre a importância da participação da família na escola. As discussões propostas entre as professores do agrupamento

III e gestão escolar foram repensar não somente o papel da equipe escolar, mas também o da família visto que a família e escola devem realizar um trabalho

em parceria, pois ambas buscam o mesmo objetivo que é um ensino e aprendizagem de qualidade. As experiências de encontros realizados com pais ou

responsáveis pelos alunos apresentaram resultado positivo sobre a importância da participação da família na escola, observando- ainda que a afetividade

como foco principal nessa parceria deve ser cultivada constantemente entre família e escola proporcionando melhoria na aprendizagem no espaço escolar. O

Trabalho pautou-se na experiência do ano anterior com base na participação das atividades e eventos proporcionados pelo ambiente escolar, e há encontros

com pais, professores e gestão escolar como também com representantes do conselho da escola.

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Introdução:

Hoje a escola reclama da ausência da família no acompanhamento do desempenho escolar da criança, da falta de pulso dos pais para dar limites aos filhos,

da dificuldade que muitos deles encontram em transmitir valores éticos e morais importantíssimos para a convivência em sociedade. Por outro lado, a família

reclama da excessiva cobrança da escola para que os pais se responsabilizem mais pela aprendizagem da criança, da ausência de um currículo voltado para a

transmissão de valores e da preparação do aluno para os desafios da sociedade. A família é um espaço sociocultural cotidiano e histórico no processo de

socialização, se relaciona com as instituições de ensino, tornando-se berço de atitudes, bem como de mudanças, ou estagnação, da realidade na qual a

sociedade a insere, pois é delas que partem os sujeitos sociais que irão manter, ou mudar, a si próprios e, consequentemente, a realidade onde estão

inseridos. Diante de tais defesas, a análise da ligação entre as instituições, escola e família, paralelamente às diferenciações existentes entre elas, ou seja, os

pontos relevantes considerados as peculiaridades e as transformações histórico-sociais abrem espaço para questões a respeito de qual seria a real e atual

relação existente entre elas, bem como estaria se dando tal relacionamento na contemporaneidade.

 
Justificativa:

O envolvimento e a participação da família no ambiente escolar é um componente importante para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem e para a

garantia da qualidade de vida da criança assegurando a sua saúde, lazer e segurança em casa e na escola. Sem dúvida, o ambiente escolar tem uma função

importantíssima, enquanto instituição educativa, porém, sem o envolvimento da família na vida do aluno e nas atividades da escola, tal função perde sua

força. Por isso se faz necessário que a família procure acompanhar o desenvolvimento da criança em todo o seu processo de aprendizagem, participando das

ações promovidas na escola e atuando ativamente na educação da criança, garantindo o mínimo necessário para seu desenvolvimento. Nesse contexto cabe

ao educador acolher e incluir as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, em suas

propostas pedagógicas, ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas

aprendizagens, atuando de maneira complementar a educação familiar - que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar),

como a socialização, a autonomia e a comunicação (BNCC).
 
Objetivo Geral:

Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura  de outras famílias, e o relacionamento entre as pessoas de sua família

e com as demais pessoas que a rodeiam, oportunizando  atividade  que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes  grupos familiares.

 
Objetivos específicos:

– Reconhecer e valorizar os membros da família;

– Dramatizar as famílias através de brincadeira de casinha;
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– Identificar dados pessoais relacionados à sua pessoa;

– Identificar e registrar os dados sobre sua vida;

– Compreender a história de seus colegas a partir de sua própria história;

– Pesquisa e a história do seu nome.

– Identificar as pessoas de sua família e a profissão de cada uma;

– Assistir desenhos de famílias em diferentes períodos históricos;

– Produzir desenhos e pinturas representando o papel de cada um na família;

– Construir gráficos com o número de membros de cada família e fazer as comparações com a turma;

– Aprender a resolver os conflitos por meio do diálogo e de situações problemas sabendo ouvir e respeitar os outros;

– Orientar as crianças sobre os direitos e deveres de cada um (na família e na escola);

– Promover eventos entre as famílias e a escola para que os vínculos se fortaleçam;

 
Conteúdos:

– Eu e minha  Família

– Números de membros na família

– Meu nome

– Noções de quantidade

– Referencias e vínculos da criança

– A história do nome e os significados

– Tipos de família;

– Vínculos afetivos

 

 Desenvolvimento:

– Conversar sobre as semelhanças e diferenças de cada um,  se aprofundando no assunto eu e minha família. Levar as crianças a perceberem que existem

vários modelos de famílias. Ressaltar o respeito às diferenças existentes, os hábitos e comportamentos dos diversos tipos de família.

– Fazer uma pesquisa em casa sobre os dados da criança: quando nasceu e dados atuais para serem utilizados e comparados durante as atividades.

– Faremos uma roda para discutirmos o resultado de nossas pesquisas em casa, e assim compararemos as semelhanças e diferenças entre eles.

– Ouvir e trabalhar músicas com o tema “Música em Família, Canção da Família, A Família é o Lugar”.

– Diálogos e debates: Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que quero para o meu futuro?

– Confecção de bonecos, representando o EU.

- Assistir filmes que retrata temas relevantes da atualidade com enfoque nas relações familiares, Matilde, O jardim secreto, A família do futuro, O rei leão  e

outros…

– Organizar espaços para brincarem de casinha, representando as diferentes famílias da turma;

– Propor as crianças que contem para os colegas como é o dia-a-dia de sua família, quais são os hábitos em casa, se ajudam em alguma tarefa caseira, se há

tarefas que só os adultos realizam, se existe algo que querem fazer, mas não podem porque é perigoso, se há regras que devem ser obedecidas em casa

como: colocar no lugar o que tirou, guardar os brinquedos, horário para assistir televisão etc. Sugerir que comparem se há atividades comuns entre o

ambiente familiar e o da escola. Ressaltar a importância da colaboração entre todos os membros da família nas tarefas diárias.

– Dramatizar as profissões dos pais, utilizando roupas e acessórios trazidos pelas crianças que represente a profissão, podendo fazer um desfile também;

– Conhecer os papéis desempenhados por pessoas que fazem parte da família;

– Resgatar através de histórias o valor da família;

– Fazer a arvore genealógica de cada criança a partir da pesquisa;
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– Construir painéis dos diferentes tipos de família;

– Elencar tipos variados de formação familiar a partir da pesquisa literária e leitura de imagem;

– Histórias; contadas com diversos recursos e em espaços diferentes como:

“As famílias do mundinho”  Ingrid Biesemeyer e “Um Amor de Família”  – Coleção Bichinho da Maçã, Autor: Ziraldo, Editora Melhoramentos.

 

AVALIAÇÃO:

A avaliação consiste em uma análise diária do desempenho da criança e de aspectos característicos de seu processo de aprendizagem em cada uma das

áreas da programação adotada na Educação Infantil, respeitando o desenvolvimento dentro de cada faixa etária. 

FORMA DE REGISTRO: Serão realizados através de fotos, relatórios e pelo caderno de registro da sala.

 

 MATERIAIS USADOS: 

·         Folha A4

·         Papel cartão

·         Guache

·         Pincel

·         Cola branca e colorida

·         Palito

·         Barbante

·         Cartolina

·         Lápis preto e de cor

·         Rádio

·         Cd

·         Vídeo

·         Fotografia

 

 

BIBLIOGRAFIAS:
 
 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso
em: 23 mar. 2017.

         novaescola.org. br;

         Projetos Pedagógicos na educação infantil, Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, 2008.

 

Projeto: "Coisas da nossa terra"
 

 
Introdução
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A cultura é transmitida de pais para filhos, de geração após geração e é de grande relevância que as crianças conheçam e vivenciem a história e os hábitos

da nossa terra, preservando as nossas tradições.

Desta forma, demos início ao projeto ''Coisas da minha terra'', proporcionando às crianças inúmeras atividades significativas envolvendo as regiões, culturas e

riquezas do nosso imenso Brasil.
 
 
Justificativa
 
 

Este projeto foi desenvolvido para ampliar o conhecimento dos nossos alunos sobre as diferentes culturas que contribuíram para a formação do povo

brasileiro. Na percepção do cotidiano escolar, verificamos que alguns dos responsáveis (pai, mãe, avós) pelas nossas crianças pertenciam a outros estados.

Muitos deles saíram do Nordeste e trouxeram consigo um pouco da cultura local. Aproveitamos então, para estudar um pouco sobre os costumes, as tradições

das regiões brasileiras e conhecer a nós mesmos e ao nosso povo, é compreender nossa realidade e a pluralidade de hábitos que refletem na dança, nos

instrumentos musicais, nas festas, nos jogos, nas artes, nas comidas e nas brincadeiras.

A cultura é transmitida de pais para filhos, de geração após geração e é de grande relevância que os alunos conheçam e vivenciam a história e os

hábitos do nosso povo.

Dessa forma, a nossa cultura popular, social, econômica, territorial merece ser estudada e aproveitada, sob todos os aspectos: intelectuais, artísticos,

técnicos, recreativos; assim favorecer a aprendizagem, formar bons hábitos e atitudes, despertando sentimentos e emoção, entusiasmo e amor por nossa

terra. Levar a conhecer os aspectos característicos de nosso povo e a preservar as nossas tradições.

Nesse contexto cabe ao educador acolher e incluir as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de

sua comunidade, em suas propostas pedagógicas, ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e

consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar a educação familiar - que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos

(familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação (BNCC).
 
 
 
Objetivo Geral
 
Resgatar a cultura de nosso país, e construir nas crianças o conhecimento da diversidade que podemos encontrar em nosso país na exploração de

brincadeiras, danças, literatura, entre outros. Além de mostrar como o Brasil é encantador e cheio de riquezas.

 

Objetivos Específicos
 

         Reconhecer e divulgar a cultura;
 

         Incentivar o gosto pela leitura, escrita, arte, música e dança;
 

         Interessar-se pelas diferentes manifestações culturais e regionais da população brasileira;
 

         Compreender sobre as diferenças regionais;
 

         Valorizar as culturas populares;
 

         Preservar as tradições;
 

         Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo;
 

         Socializar com a comunidade escolar e familiar,
 

         Desenvolver a linguagem oral e escrita;
 

         Ampliar o vocabulário;
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         Estimular a criatividade e imaginação;

 
         Incentivar o gosto pela culinária;

 
         Conscientizar sobre os perigos dos balões e fogos de artifício e também os perigos que o cerol das pipas podem trazer as pessoas;

 
         Propiciar às crianças a participação em diversas brincadeiras.

 

Conhecer a divisão do Brasil em cinco regiões;
 
 
Campos de experiências
 

         O eu, o outro e o nós;
 

·         Traços, sons, cores e formas;

·         Escuta, fala pensamento e imaginação;
 

·         Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações;
 

·         Corpo, gestos e movimentos.
 
 
Metodologia
 

    Apresentar as crianças imagens e vídeos sobre o tema a ser trabalhado;
 

    Realizar pesquisas com a família;
 

     Fazer entrevistas sobre os costumes e tradições com os familiares;
 

     Confeccionar brinquedos e instrumentos típicos de musicas regionais brasileiras;
 

     Músicas;
 

     Danças típicas;
 

     Hábitos alimentares das regiões;
 

     Painéis e artes;
 

     Oficina de pipa;
 

     Brincadeiras entre as turmas (resgatando brincadeiras antigas);

    Confecção de cartões.

·     Caixa regional que seguirá para a casa das crianças em esquema de rodízio. A caixa deverá retornar no dia seguinte junto com um cartão contando um pouco

sobre a cultura trazida de sua região. Podendo enviar curiosidades sobre a região como: vestimentas, costumes, alimentação, brincadeiras.

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 54 de 226



MATERIAIS USADOS: 

·         Folha A4

·         Papel cartão

·         Guache

·         Pincel

·         Cola branca e colorida

·         Cartolina

·         Lápis preto e de cor

·         Rádio

·         Cd

·         Vídeo

·         imagens

AVALIAÇÃO:

A avaliação será contínua, no decorrer do projeto, verificando a participação, mudanças de atitude e no faz-de-conta, observando se as crianças enriqueceram

utilizaram o conhecimento adquirido.

FORMA DE REGISTRO: Serão realizados através de fotos, relatórios e pelo caderno de registro da sala.

 
Referências bibliográficas
 

    VIVA O POVO BRASILEIRO. Ribeiro, Jõao Ubaldo . Ed FTD -2008
 Projetos Pedagógicos na educação infantil, Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, 2008.

 
Projeto: "Curiosidade"

Duração: Permanente (todo ano)

 
Resumo: O projeto curiosidade será desenvolvido mediante ao interesse das crianças em saber mais sobre esse tema

 
Introdução: Através desse projeto estaremos despertando o interesse e incentivando nossas crianças, a desenvolver curiosidade e a prática investigativa.

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação á cultura escrita ao ouvir e acompanhar a leitura de texto, ao observar os muitos textos que

circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo usos sociais da escrita, dos gêneros,

suportes e portadores.

 
JUSTIFICATIVA

Considerando que a infância é a fase de inúmeras descobertas e curiosidades é importante que seja trabalhado e vivenciado as mais diversas oportunidades

de crescimento geral das crianças. A nossa proposta enquanto, Educador infantil num projeto é de mediador, estimulando novos sentidos a curiosidade.

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 55 de 226



Objetivo Geral:

Estimular a criança para que a aprendizagem ocorra a partir da curiosidade. Envolver a criança com regularidade em um contexto de pesquisa, entrevistas,

passeios e vivencias que contribuem para desperta da curiosidade e de experiências que possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária.

 
Objetivo especifico:

Desenvolver a socialização, imaginação e a criatividade.

Estimular curiosidade e a prática investigativa de cada criança

Desenvolver linguagem oral, coordenação motora grossa e fina

 

Campo de experiência “corpo, gestos e Movimento”

 

 Linguagem: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e

outras formas de expressão. Inventar brincadeiras cantadas poemas e canções, criando rimas, aliteração e ritmos. Escolher e folhear livros, procurando

orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. Recontar histórias ouvidas planejar coletivamente roteiros de vídeos e

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Canto, ritmos e gêneros musicais, linguagem musical, expressão oral e corporal,

interpretação e dramatização musical, linguagem musical. Eu, o outro e nós exploração do espaço, comunicação e expressão: oral e corporal, pesquisas para

a participação das famílias relacionadas ao projeto. Realizar atividades de teatro. Vídeo: filmes voltados para o tema registro das atividades no coletivo e

individual

 

 Ciência: Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções tanto nas situações do cotidiano quanto em

brincadeiras, dança teatro, música. 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 outro

corpo, gestos e movimentos e  jogos coletivos.

 

 Matemática: Relacionar números as suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre uma sequencia. Expressar medidas (peso, altura

tec.) Construindo gráfico básico espaços, tempos quantidades, relações e transformações Linguagem oral numérica, gêneros e formas de expressão jogos da

memória, quebra-cabeça, mercadinho entre outros.

 

 Artes: Campo de experiências traços sons cores e formas. 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)

 
Avaliação: Avaliação: será feito através das observações até o termino do projeto registro ocorrera no individual e coletivo através de cartaz, através de

fotos. Faremos a comunicação através das reuniões, exposições e reuniões com a orientadora pedagógica.

 

REFERÊNCIAS:

LAKATOS E MARCONE (2002,p.159)

http://scholar.google.pt

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília, MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

 
 PROJETO CONTÍNUO

Daremos também continuidade ao projeto contínuo que desenvolveremos em nossa unidade ” Sexta em cena”, que acontecerá toda Sexta-Feira, onde  cada
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dia é apresentada por uma turma, grupo de monitoras e professoras afim de proporcionar momentos de interação entre agrupamentos, desenvolvendo a
imaginação, atenção, concentração, expressão corporal e oralidade,  iremos desenvolver atividades de músicas, danças, conto e reconto e dramatizações.
Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação
pedagógica desenvolverão um projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual. As apresentações se darão semanalmente às sextas-feiras e
seus temas sempre adaptados as realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e ligados ao desenvolvimento dos conteúdos do
projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas.
Nesse mesmo dia teremos também o “dia do brinquedo” com objetivo de estimular as brincadeiras compartilhadas. Com a mesma intencionalidade
realizaremos também o “Aniversariante do mês” que acontecerá toda última Sexta-feira do mês, com um cardápio diferenciado, com brincadeiras diversas,
prestigiando os aniversariantes de cada mês.
 

 

2.11 - Composição dos Colegiados

A Constituição Federal de 1988 indica a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, como um dos princípios básicos que devem nortear o ensino
em nosso país e, por extensão, serem primados na gestão das escolas: Igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização dos profissionais de ensino e
garantia de padrão de qualidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, também estabelece alguns
fundamentos para a gestão democrática. Dentre estes elementos, estão a cooperação dos agentes da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola; e a participação das comunidades escolares e locais em Conselhos Escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996).
Tendo como objetivo o princípio de gestão democrática e participativa um importante mecanismo para valorar o desenvolvimento educacional, mediante a
efetivação destes princípios,considerando que a gestão democrática se faz pela participação de todos. Assim, a escola se estrutura na busca de soluções
pertinentes a formação de seus alunos, superando às dificuldades destes e de suas famílias pela parceria e coletividade, ganhando assim, autonomia para
definir seu projeto educacional.
Percebendo em um padrão de escola, gestores e professores devem possibilitar um espaço de participação e diálogo, amparado no trabalho coletivo, em que
as diferenças sociais, culturais e de pensamento não sejam negativas do exercício educativo coerente, mas que possibilite um ambiente para a construção de
conhecimento e da reflexão do grupo.
Desta forma na unidade escolar Da CEI Bem Querer Prof.Pierre Weil temos dois espaços destinados ao  envolvimento de todos em âmbito educacional na
solução de problemas, na tomada de decisões, visando os melhores resultados do processo de educação.
 
 

CONSELHO ESCOLAR

 
Criado pela Lei municipal nº 6.662 de 10 de outubro de 1991 e previsto na Portaria SME 114/2010 art.22, o Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada
de decisões realizadas no interior de uma escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como:
alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa.
 
A eleição do conselho da CEI Bem Querer Pierre Weil se deu no dia 04/02/2020 em assembléia realizada nas dependências da CEI conforme composição
abaixo:
 
 
 CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL / NAED SUDOESTE

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 2020

Número de salas/turmas: 13 - Número de Conselheiros titulares e suplentes: 41

Data da Eleição e Posse: 04/02/2020

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

Identificação dos Conselheiros:

MEMBRO NATO (Diretor):
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Nome: PRISCILA ROMANO SANTANA RG: 40.512.762-5

Endereço: R. RAFAEL IORIO, 200 – JD CRISTINA – CAMPINAS/SP
CPF: 326.817.058-
78

SEGMENTO ESPECIALISTA:

TITULAR:

Nome: GISDELIA MAGALHÃES DUQUE ORTIZ DE CAMARGO RG: 22.320.291-5

Endereço: AV. REMO OSCAR BESEGGIO, 365 – PQ DAS COLINAS –
VALINHOS/SP CPF. 158.459.618-07

SUPLENTE:

Nome: ROSELI APARECIDA VALENTIM JERONIMO RG: 32.473.402-5

Endereço: R. JOÃO GUIDOTTI, 135 – JD PARAISO DE VIRACOPOS
CPF. 284.058.668-
17

SEGMENTO DOCENTE:

TITULAR:

Nome: MIRIAM FLÁVIA LOURENÇO PEREIRA RG: 34.743.981-8

Endereço: AV. COACIARA, 1251 BL 4 AP 12 – PQ DOM PEDRO
CPF. 222.850.008-
98

SUPLENTE:

Nome: ROBERTA ADRIANA DA SILVA NEVES RG: 26.141.433-1

Endereço: AV COACYARA, 1027 TORRE 04 AP 65 – PQ DOM PEDRO
CPF. 256.919.738-
60

TITULAR:

Nome: TALITA GAGLIARDI RG: 42.795.359-5

Endereço: R. FRANCISCO DE C. ABREU, 30 – VILA GEORGINA
CPF. 329.017.118-
08

SUPLENTE:
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Nome:JULIANA KELLEN DE MORAES RG: 42.519.170-9

Endereço:  R. ARESQUI, 123 - PQ UNIVERSITARIO
CPF. 053.928.259-
66

SEGMENTO FUNCIONÁRIO:

TITULAR:

Nome: REGIANE DA SILVA SOUZA RG:38.875.884-3

Endereço: R. JULIO TIM, 450 – JARDIM IPAUSURAMA – CAMPINAS/SP

CPF. 355.852.628-
74

SUPLENTE:

Nome: VALERIA APARECIDA M. CHINE RG: 43.250.323-7

Endereço: RUA TELMA R. CORDEIRO CORREA, 14 – RES. COSMOS
CPF. 320.968.348-
48

TITULAR:

Nome: JUSSARA APARECIDA SILVA RG: 30.355.219-0

Endereço: RUA SILVIA DE C. LIMA, 80
CPF. 251.388.708-
58

SUPLENTE:

Nome: MARCIA DE ASSIS CAMPOS MORO RG: 32.694.813

Endereço: RUA BAURU, 252 VILA NOVA
CPF. 216.695.948-
23

TITULAR:

Nome: SHIRLEY FERREIRA MATIAS DE JESUS RG: 46.813.762-2

Endereço: RUA ALVIMAR SCHINEIDER, 225 – RES. NOVO MUNDO
CPF. 371.683.108-
52

SUPLENTE:
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Nome: BARBARA DA SILVA CHERPINSK RG: 47.177.085-1

Endereço: R. ITACURUÇA, 265 – JD AEROPORTO
CPF. 393.990.348-
52

TITULAR:

Nome: SILVANI FERREIRA DOS SANTOS RG:

Endereço: RUA JOAQUIM JUNCO, 10
CPF. 759.533.316-
79

SUPLENTE:

Nome: ROSELI APARECIDA FERREIRA AS SILVA RG: 30.656.809-3

Endereço: RUA HOMERO SILVA, 673 – JD PLANALTO
CPF. 221.037.748-
09

TITULAR:

Nome: ROSILEI DOS SANTOS GOMES RG: 27.949.636-5

Endereço: RUA CHAVIER DOS ANJOS. 430 – DIC I
CPF. 173.888.928-
93

SUPLENTE:

Nome: JULIANA ALVES DA SILVA SANTOS RG: 44790418-8

Endereço: RUA PROGRESSO DO POVO, 119 JD.CAMPOS ELISEOS
CPF. 371.671.378-
39

TITULAR:

Nome: CAROLINE JACOME GERMANO RG: 48.202.596-7

Endereço: RUA ANALIA FRANCO, 253
CPF. 413.352.038-
69

SUPLENTE:

Nome: ALEXANDRA RODRIGUES MACEDO DO CARMO RG: 30.554.479-2

Endereço: RUA OSVALDO ANDRELLI SILVA, 41 – VILA UNIÃO CPF.

SEGMENTO PAI DE ALUNO:
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TITULAR:

Nome: JANAINA PASTRELO FEREIRA RG: 44.815.796-2

Endereço: RUA PROFª URANA GOMES DE BARROS, 390 TORRE 2 AP 24
– RECANTO DO SOL I– CAMPINAS/SP

CPF. 374.501.148-
10

SUPLENTE:

Nome: MIRIAM ELISA COUTINHO PEREIRA RG: 35.962.311-6

Endereço: RUA DR CARLOS DE OLIVEIRA, 505 – REC. DO SOL I
CPF. 225.540.488-
51

TITULAR:

Nome: PRISCILA GERIM MENEZES DA SILVA RG: 40.607.616-9

Endereço: AV. COACYARA, 1101 – PQ. DOM PEDRO II
CPF. 294.126.638-
03

SUPLENTE:

Nome: KELLY CRISTINA MATIAS RG: 48.580.518-2

Endereço: RUA JACY, 114 – JD. OURO VERDE
CPF. 353.396.238-
58

TITULAR:

Nome: YASMIN DOS SANTOS PEREIRA RIBEIRO RG: 35.779.773-5

Endereço: RUA ANTONIO CANDIDO, 103
CPF. 214.829.128-
99

SUPLENTE:

Nome: ROSEANE SANTOS DA SILVA RG: 37.122.489-5

Endereço: RUA TOMAS BERGAMO, 117
CPF. 467.357.938-
03
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TITULAR:

Nome: JOLANE MARQUES BERNARDINO RG: 59.542.225-1

Endereço: RUA ANHANGA, 393 – PQ DOM PEDRO II
CPF. 009.961.779-
06

SUPLENTE:

Nome: JOSEANE CAMARGO DA SILVA RG: 48.594.091-7

Endereço: RUA PROF. URANA GOMES BARROS, 390
CPF. 370.926.568-
18

TITULAR:

Nome: BEATRIZ LIMA DE MELO RG: 45.120.061-5

Endereço: AV AGLAIA, 100 – PQ UNIVERSITÁRIO
CPF. 467.357.938-
03

SUPLENTE:

Nome: MARINALVA COTRIM DO NASCIMENTO RG: 28.690.975-3

Endereço: RUA ARAGUAIA, 181 – PQ UNIVERSITARIO
CPF. 305.369.468-
92

TITULAR:

Nome: FLAVIA BUENO GRANERO RG: 29.012.034-2

Endereço: AV. SINIMBU, 450 – PQ UNIVERSITÁRIO
CPF. 319.741.608-
23

SUPLENTE:

Nome: WALBERTYSON JOSE SANTOS DE OLIVEIRA RG: 62.435.057-5

Endereço: RUA MARCOS TEODORO, 153 – JD SHANGAI
CPF. 058.907.984-
05

TITULAR:

Nome: KELLY CRISTIAN DE OLIVEIRA RG. 45.566.567-9

Endereço. RUA ITAPURUNA, 15 – PQ DOM PEDRO II
CPF. 368.369.538-
22
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SUPLENTE:

Nome: DANIELE ROCHA DE SOUZA RG. 33.585.562-4

Endereço. RUA RAFAEL IORIO, 200 – JD CRISTINA
CPF. 300.255.718-
85

TITULAR:

Nome: NATALIA DE MORAES MACHADO RG. 46.009.862-7

Endereço. RUA OVIDIO DA SILVA RIBEIRO, 166 – VILA UNIÃO
CPF. 381.906.468-
00

SUPLENTE:

Nome: VIVIANE FILADORO DA SILVA RG. 45.361.365-2

Endereço. RUA NAGIH MANSUR, 553 – SATELITE IRIS II
CPF. 363.899.828-
28

TITULAR:

Nome: MAYARA FERNANDA FARIAS DE LIMA RG. 47.980.419-9

Endereço. RUA JESUS JOSE DA CRUZ, 42 – SÃO PEDRO VIRACOPOS
CPF. 382.767.608-
80

SUPLENTE:

Nome: MARIANA THAYNA SILVA FERREIRA RG. 48.109.410

Endereço. RUA JOSE ZANCHETA, 33 RECANTO SOL I
CPF. 409.725.258-
58

TITULAR:

Nome: MARIANA BORDIN DE CARVALHO RG. 44.015.836-9

Endereço. RUA ANTONIO TOSSINI, 233 – RESIDENCIAL FLAVIA
CPF. 327.175.648-
10

 
  CRONOGRAMA DE REUNIÕES:
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04/02/2019 – Eleição, Posse dos Conselheiros e Primeira Reunião do ano

 Eleição e posse do Conselho de Escola 2020;

         Importância do conselho atuante na escola;

         Análise e Aprovação do Calendário escolar 2020;

     

21/02/2020 – Reunião Extraordinária

         Aprovação Prestação de contas – 4º Trimestre/2019;

         Projeto Pedagógico 2020 - Avaliação dos indicadores para quadro de metas.

 

21/05/2020 – Segunda Reunião do Conselho de Escola

 Discussão sobre devolutiva do Projeto Pedagógico 2020;

         Análise do Projeto Pedagógico

o   Item 2.10 Os Programas e Projetos;

o   Item 4.1 Plano de ação

         Prestação de contas - Relatório 1º Trimestre/2020.

 

20/08/2020 – Terceira Reunião do Conselho de Escola 

 Avaliação Projeto Pedagógico

o   Quadro de metas e ações realizadas;

o   Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da aprendizagem (através das
Reuniões de Famílias e Educadores);

         Prestação de contas - Relatório 2º Trimestre.

 
 24/11/2020 – Quarta Reunião do Conselho de Escola

 Avaliação Projeto Pedagógico

o   Item 2.10 Os Programas e Projetos;

o   Item 4.1 Plano de ação / Ações realizadas no cumprimento das metas da U.E.

         Prestação de contas - Relatório 3º Trimestre.

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

 

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), toda instituição concernente ao
nível educacional em pauta, pública ou privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as atribuições de conduzir os processos de avaliação
internos da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Aquela obedecerá às seguintes diretrizes: I- constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou por previsão no seu
próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a
composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos;
II- atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior.
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Outra competência da Comissão Própria de Avaliação é a elaboração do relatório de autoavaliação institucional, que deve ser aplicado para todos os alunos e
funcionários. Vale lembrar que incentivar a participação de todos é uma das responsabilidades da CPA, e a melhor forma de garantir um resultado mais
preciso.

SEGUIMENTO GESTÃO:

TITULAR:

Nome: GISDELIA MAGALHÃES DUQUE ORTIZ DE CAMARGO RG: 22.320.291-5

Endereço: AV. REMO OSCAR BESEGGIO, 365 VALINHOS /SP
CPF. 158.459.618-
07

SUPLENTE:

Nome:ROSELI APARECIDA VALETIM JERONIMO RG: 32.473.402-5

Endereço: RUA JOÃO GUIDOTTI, 135 CAMPINAS/SP
CPF. 284.058.668-
17

SEGUIMENTO FUNCIONÁRIOS:

TITULAR:

Nome: JOCELICE VALDERRAMA KAIZER RG: 42.977.374-2

Endereço: RUA AIRTON JOSE DO COUTO, 256 CAMPINAS/SP
CPF. 353.395.888-
14

SUPLENTE:

Nome: CAROLAINE PEREIRA MOREIRA DIOS SANTOS RG: 39.057.168-4

Endereço: RUA ANTÕNIO ROSIQUE GARCIA, 187 CAMPINAS/SP
CPF. 469.666.458-
93

SEGUIMENTO PROFESSORES:

TITULAR:

Nome: SUSIE LIDIANE SILVA SANTANA DE OLIVEIRA RG: 29.809.684-5

Endereço: RUA BERNARDO JOAQUI, SILVA GUIMARÃES, 222
CPF. 341.420.078-
31

SUPLENTE:

Nome: ALINE MATOS TREVIZAN RG: 49.522.053-X
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Endereço: RUA ANTÔNIO ROCHA BATISTA ,129 CAMPINAS/SP
CPF. 419.473.588-
98

SEGUIMENTO PAIS:

TITULAR:

Nome: AMÓS DOS SANTOS SILVA RG: 29.032.900

Endereço: RUA CHAPECÓ, 303
CPF. 277.987.508-
66

SUPLENTE:

Nome: LUCIMAR IZIDORO DA SILVA RG: 25.321.419-1

Endereço:RUA PEDRO FELIZ, 131 JARDIM VISTA ALEGRE
CAMPINAS/SP

CPF. 290.601.638-
18

  

Referência : GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA: UMA FERRAMENTA PARA OTIMIZAR A EDUCAÇÃO

BRASIL. Lei Nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília. 1996. BRASIL. Constituição da
República Federativa do Brasil, 1988. CASTRO, Raimundo Márcio M. de et al. Aspectos Qualiquantitativos da Gestão Recursos de Gestão para o Educador. São
Paulo: Pearson, 2012.

DOURADO, Luiz Fernandes. Progestão: como promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão escolar?. Brasília: CONSED, 2001.

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

LIMA, João Francisco Lopes de. Educar para a democracia como fundamento da educação no Brasil do século XX: a contribuição de Anísio Teixeira. 2011.

LÜCK, Heloisa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Positivo, 2009.

PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 3. ed. São Paulo: Ática,  
 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

NORMAS E ORIENTAÇÕES AOS PAIS/RESPONSÁVEIS

ANO LETIVO DE 2.020

 

Leia com atenção as normas e orientações abaixo, elas são necessárias para auxiliar no atendimento e o cotidiano da comunidade escolar e devem ser
seguidos pela ESCOLA E FAMÍLIA.
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1.            HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Período Integral – Agrupamento I e II
Entrada: às 07h00
Saída: a partir das 16h50

 
Período Parcial – Agrupamento III
Manhã:
Entrada: às 07h00
Saída: às 10h50

 
Tarde:
Entrada: às 13h00
Saída: às 16h50
 

O portão estará aberto somente das 07h00 às 07h30. Após este horário só será permitida a entrada da criança com atestado médico. A criança
deverá ser entregue na porta da sala de aula ao responsável pela turma.

Obs.: Se os responsáveis precisarem retirar a criança mais cedo avisar com antecedência e anotar no caderno de recado. (LIMITE MÁXIMO
16 h), APÓS ESSE HORÁRIO SOMENTE ÀS 16h50. Nesse horário estamos fazendo a saída do transporte escolar.                                            
                                     

2.            AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA:  As crianças serão retiradas da Unidade pelos responsáveis legais ou por pessoas previamente autorizadas
pelos pais, o qual constará nome e nº do RG na carteirinha e na ficha de matrícula da criança, se não houver autorização favor não insistir, entraremos em
contato com os responsáveis. Contamos com a compreensão e colaboração de todos, pois tal procedimento é visando a total segurança e integridade de
nossas crianças.

ATENÇÃO! NENHUMA CRIANÇA SERÁ RETIRADA DA CRECHE SEM IDENTIFICAÇÃO QUE É FEITA PELA CARTEIRINHA E RG DO RESPONSÁVEL
OU NA SECRETARIA DA CRECHE.

NÃO INSISTA!!! CASO A PESSOA NÃO TENHA A CARTEIRINHA E/OU RG DEVERÁ PRIMEIRO PASSAR NA SECRETARIA DA CRECHE.

3.            ACOLHIMENTO: Na Educação Infantil a fase de acolhimento é diferente para cada faixa etária e requer atenção redobrada com bebês e as
crianças de até três anos. Afinal, quase tudo é novidade para eles: a convivência com outras crianças e adultos, o ambiente escolar, as brincadeiras e a
alimentação. Por isso, damos muita importância para este período, cada criança tem uma adaptação diferenciada.

Para as crianças novas a adaptação será, inicialmente, com a permanência da criança por 2 h (07h00 às 09h00) na creche e depois este período vai
aumentando gradativamente dentro da necessidade de cada uma ao novo ambiente.

 

4.            TELEFONES: Os responsáveis pela criança deverão manter atualizados o endereço e os telefones de contato (residencial, celular, recado,
parentes, trabalho, entre outros), pois é através dele que os pais ou responsáveis, serão comunicados sobre qualquer emergência.

 

5.            UNIFORMES: Ao receber o uniforme da prefeitura a criança deverá vir com ele, pois através do uniforme podemos identificar e assim preservar
a segurança de nossas crianças. Recebimento do uniforme é somente para os agrupamentos II e III.

 

6.            CADERNO DE RECADOS: A família deverá ler e assinar os comunicados feitos pela escola. Todos os recados enviados são de extrema
importância para o bom andamento das atividades. A família deve cuidar do caderno, para boa comunicação entre família e escola.

 

7.            MOCHILA: Deixar na mochila da criança somente os itens solicitados na lista de material e uma sacola plástica ou retornável para
transporte de roupas sujas. Não é permitida a entrada de qualquer tipo de alimentação  na escola, pois a alimentação será fornecida pela escola
com supervisão de uma nutricionista do CEASA.
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8.            FALTA DA CRIANÇA: É responsabilidade da família comunicar à Equipe Gestora a necessidade de ausências da criança, justificar e apresentar
os documentos comprobatórios de tal necessidade (atestado médico ou justificativa realizada direto na secretaria da escola), caso os responsáveis pela
criança não justifique as faltas da mesma, notificaremos os órgãos competentes e o Conselho Tutelar, de acordo com as legislações municipais.

 

9.            SAÚDE: NÃO mandar a criança doente ou com febre à creche. Se a criança na Unidade apresentar, febre, vômito, falta de ar, acima de três
diarreias e algum indício que não esteja bem, entraremos em contato com os responsáveis e os mesmos deverão vir buscar a criança e se necessário à
unidade fará o encaminhamento para o especialista avaliar o caso.

 

10.         MEDICAÇÃO: Por determinação da SME, A UNIDADE NÃO ESTÁ AUTORIZADA A MEDICAR AS CRIANÇAS.
·                    Os pais/responsáveis e maiores de 18 anos poderão vir à unidade medicar a criança;
·                    Caso precise realizar algum tipo de tratamento médico em casa pedimos que justifiquem a escola o mais rápido possível. 

OBS. EM CASO DE EMERGÊNCIA A FAMÍLIA SERÁ CHAMADA PARA BUSCAR A CRIANÇA E, SE NECESSÁRIO, O SAMU SERÁ ACIONADO.
 

11.         BRINQUEDOS: Toda sexta-feira será o “Dia do brinquedo”, a criança poderá trazer um brinquedo de sua preferência, devidamente
identificado. Não será permitido brinquedos que ofereçam perigo à segurança da criança e de seus amigos, tais como: espadas, patins, armas, brinquedos
que contenham peças pequenas e ponte agudas, jogos eletrônicos, celulares, entre outros e brinquedos com valores sentimentais. O brinquedo de
preferência deve caber na mochila da criança, para evitar a perda. 

A ESCOLA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR PERDAS E DANOS OCORRIDOS NOS BRINQUEDOS.

 

12.         VALE-TRANSPORTE: Todos os anos os pais que possuem passe precisará atualizar e refazer o pedido. A Unidade somente realiza os pedidos
através do sistema. Os valores creditados, aprovação e datas a serem creditados não são de responsabilidade do CEI Prof. Pierre Weil.

Documentação necessária para o pedido: cópia do comprovante de endereço atualizado e cópia do bilhete único no nome do pai ou da mãe. (a
criança precisa morar numa distância maior de 2 km da creche).

13.         SECRETARIA: Informamos os horários de atendimento da secretaria e solicitamos que os mesmos sejam observados e respeitados para o bom
andamento do funcionamento.
·                                 2ª, 4ª e 6ª feira – 08h30 às 12h00
·                                 3ª e 5ª feira – 13h00 às 16h00

 A família poderá se comunicar com a escola através do telefone 3226-9645.
  

14.         PROIBIDO CONVERSAR COM FUNCIONÁRIOS NA PORTA DA SALA DE AULA:

Pedimos que os pais/responsáveis pela criança, ao deixá-la na escola ou na saída, NÃO solicite das monitoras ou professoras conversas para saber do
desenvolvimento geral ou diário da criança. A atenção das funcionárias é total às crianças e num instante que param para atender os familiares deixam de
dar atenção às crianças e colocam em risco à segurança das mesmas. As professoras têm um horário semanal para atender a família, os
comunicados que a família desejar fazer ou informações que queiram tirar, poderá procurar a Equipe Gestora ou fazer pelo caderno de
recados.
 

15.         HIGIENE AO ENTREGAR A CRIANÇA NA ESCOLA: Informamos que a criança deverá ser entregue na sala de aula em condições de higiene
adequada, ou seja, de roupa trocada respeitando a estação do ano e a fralda limpa e trocada. Da mesma forma ao retirar a criança deve estar em
condições de higiene adequada.

Equipe Gestora

 

 REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

TITULO I

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 68 de 226



DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

CAPÍTULO I

DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Art. 1° O presente Regimento Escolar Próprio regulamenta a organização pedagógico-administrativa do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, localizado na Rua
Monica Silveira Pisani, nº 185, Jardim Vista Alegre, CEP 13.056-510, que integra a Rede Municipal de Ensino de Campinas, sob a ação supervisora do Núcleo de
Ação Educativa Descentralizada, NAED, da Região Sudoeste.

Art. 2º A unidade Educacional, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campínas, está regulamentada pelos seguintes atos legais:

I – Decreto nº 17.308, de 07 de abril de 2011, que dispõe sobre a criação de Centros de Educação Infantil, CEIs Naves-Mãe, no município de Campinas;

II – Portaria SME nº 50, de 02 de julho de 2019, que autoriza o funcionamento dos Centros de Educação Infantil CEIs, dos Núcleos de Ação Descentralizada,
Naeds, da Rede Municipal de Ensino de Campinas.

Parágrafo Único: Para fins deste Regimento Escolar Próprio, doravante a Unidade Educacional, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, será denominado CEI.

 

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º A educação municipal é realizada com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na escola;

II - gratuidade e laicidade do ensino público;

III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades;

VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e da participação e do respeito aos princípios democráticos;

VIII - estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais;

IX - garantia de padrão de qualidade social;

X - valorização e formação de todos os profissionais;

XI - compromisso com o Estado Democrático de Direito;

XII - gestão democrática;

XIII - valorização da experiência extraescolar; e

XIV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Art. 5º A educação municipal tem por finalidade:

I - o ensino-aprendizagem dos saberes produzidos historicamente;

II - a articulação das experiências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e
tecnológico da humanidade;

III - o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo-emocional, intelectual, social e cultural;
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IV - a formação ética, política e estética do aluno;

V - a produção de saberes e o incentivo à pesquisa;

VI - a formação básica para o trabalho; e

VII - a formação para o exercício da cidadania.

 

 

TITULO II

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Art. 6º A comunidade escolar compreende os profissionais da equipe educacional, as crianças e as famílias e/ou os responsáveis legais.

 

CAPÍTULO I

DA EQUIPE EDUCACIONAL

Art. 7º A equipe educacional é formada pelos profissionais que compõem as equipes gestora, de docentes, de apoio direto à criança e de apoio administrativo.

 

Seção I

Da Equipe Gestora

Art. 8º A Equipe Gestora, constituída pelo diretor, pelo vice-diretor e pelo orientador pedagógico, atua de forma integrada, respeitadas as especificidades de
cada cargo.

 

Subseção I

Do Diretor

Art. 9º São atribuições do diretor, além das previstas na legislação vigente, responsabilizar-se por:
a)    planejar e avaliar atividades educacionais;
b)    coordenar atividades administrativas e pedagógicas;
c)    gerenciar recursos financeiros;
d)    participar do planejamento estratégico da instituição; e
e)    interagir com a comunidade e com o setor público.
 

Subseção II

Do Vice-Diretor

Art. 10. São atribuições do vice-diretor, além das previstas na legislação vigente, corresponsabilizar-se, junto ao diretor, por:
a)    planejar e avaliar atividades educacionais;
b)    coordenar atividades administrativas e pedagógicas;
c)    gerenciar recursos financeiros;
d)    participar do planejamento estratégico da instituição; e
e)    interagir com a comunidade e com o setor público.
 

Subseção III

Do Orientador Pedagógico

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 70 de 226



Art. 11. São atribuições do orientador pedagógico, além das previstas na legislação vigente:

I – implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento do projeto pedagógico,  aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem; e

II – viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.

 

Seção II

Da Equipe Docente

Art. 12. A equipe docente é composta por professores habilitados para o ensino na Educação Infantil.

 

Subseção I

Dos Professores

Art. 13. São atribuições do professor, além das previstas na legislação vigente:

I – promover educação e a relação de ensino e de aprendizagem de crianças de até cinco anos e onze meses, e situações de cuidados;

II – planejar a prática educacional e avaliar práticas pedagógicas;

III – organizar atividades;

IV – pesquisar;

V – interagir com a família e a comunidade; e

VI – realizar tarefas administrativas.

 

Subseção II

Do Professor de Educação Especial

Art. 14. São atribuições do Professor de Educação Especial, além das previstas na legislação vigente e no art. 13 deste Regimento:

I – acompanhar o aluno na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o professor regente, de acordo com o horário estabelecido com a
equipe gestora;

II – encaminhar o aluno para as salas de recursos multifuncional (SRM) da Secretaria Municipal de Educação;

III – colaborar com a formação continuada da equipe do CEI;

IV – participar de reuniões mensais com os profissionais que atuam com o aluno na SRM e em outros serviços especializados;

V – viabilizar as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam com o aluno fora do âmbito escolar;

VI – apontar, sugerir recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educativo realizado na escola; e

VII – atender de forma domiciliar, quando necessário, o público-alvo da Educação Especial, a saber: Crianças com Deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.

 

 

Seção III
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Da Composição e Atribuições da Equipe de Apoio Direto à Criança

Art. 15. A equipe de apoio direto à criança é composta pelos Agentes de Educação Infantil/Monitores de Educação Infantil.

 

Subseção I

Dos Agentes de Educação Infantil/Monitores de Educação Infantil .

Art. 16. São atribuições dos Agentes de Educação Infantil/ Monitor de Educação Infantil, além das previstas na legislação vigente:

I – ensinar e cuidar de alunos na faixa de zero a cinco anos e onze meses;

II – cuidar de bebês e crianças, a partir de objetivos da turma, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, recreação e lazer dos
bebês e crianças.

 

Seção IV

Da Equipe de Apoio Administrativo

Art. 18. A equipe de apoio administrativo é composta por assistente administrativo/auxiliar administrativo, cozinheiro/merendeiro, auxiliar/ajudante de
cozinha, porteiro/guarda/zelador e servente de limpeza/auxiliar de serviços gerais.

 

Subseção I

Do Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo

Art. 19. São atribuições do Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo, além das previstas na legislação vigente:

I - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;

II - atender pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre a escola e os alunos; e

III - tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

 

Subseção II

Do Cozinheiro/Merendeiro

Art. 20. São atribuições do Cozinheiro/Merendeiro, além das previstas na legislação vigente:

I - organizar e supervisionar serviços de cozinha elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões
de qualidade dos alimentos.

 

 

Subseção III

Do auxiliar/ajudante de cozinha

Art. 21. São atribuições do Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além das previstas na legislação vigente:

I - auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos;

II - verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; e

III - trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.
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Subseção IV

Do Porteiro ou Guarda

Art. 22. São atribuições do Porteiro ou Guarda, além das previstas na legislação vigente:

II - fiscalizar a guarda do patrimônio, exercendo a observação das instalações, percorrendo-as sistematicamente e inspecionando suas dependências, para
evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;

II - controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; e

III - acompanhar pessoas e mercadorias.

 

Subseção V

Do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 23. São atribuições do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na legislação vigente:

I - executar serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza de recintos e acessórios; e

II - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

 

CAPÍTULO II

DAS CRIANÇAS

Art. 24. 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 Atendimento Educacional Especializado (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 enviado pela SME, seguindo as orientações da mesma;

XVI - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente justificado pelo responsável legal; e
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XVII - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência.

 

CAPÍTULO III

DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS

Art. 25. São direitos da família e/ou do responsável legal, além dos dispostos pela legislação vigente:

I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição;

II - participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;

III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento das atividades do CEI;

IV - ter conhecimento do projeto pedagógico e das disposições contidas neste Regimento Escolar;

V - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pelo CEI, da frequência e do desempenho escolar da criança;

VI - ter acesso ao calendário escolar do CEI e suas alterações;

VII - votar no e/ou ser votado como representante no Conselho de Escola e na Comissão Própria de Avaliação, CPA;

VIII - contestar critérios pedagógicos, podendo recorrer às instâncias superiores;

IX - tomar conhecimento da vida escolar da criança;

X - requerer transferência da criança;

XI - solicitar, à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI, se necessário;

XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar;

XIII - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;

XIV - demandar que o CEI cumpra a sua função social;

XV - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for membro eleito; 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. 26. São deveres da família e/ou do responsável legal:

I - matricular/rematricular a criança no CEI, providenciando a documentação necessária;

II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;

III - assumir junto ao CEI ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa da criança;

IV - zelar para que a criança traga diariamente os materiais solicitados para a execução da proposta pedagógica;

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;
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XII - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a proposta 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. 27. À família e/ou ao responsável legal é vedado:

I - tomar decisões individuais, no âmbito do CEI, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da criança pela qual é responsável ou de qualquer outra criança;

II - interferir no trabalho da Equipe Educacional entrando nos diferentes ambientes do CEI sem a permissão da autoridade competente;

III - retirar a criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente;

IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente ao CEI; e

V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive a criança pela qual é responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica,
agredindo-a fisicamente e/ou verbalmente.

VI – divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome do CEI e de toda a comunidade escolar sem a prévia permissão da
autoridade competente.

Art. 28. 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.

 

TÍTULO III

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

 

CAPÍTULO I
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DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura.

 

 

Seção I

Dos Objetivos da Educação Infantil

Art. 31. Na Educação Infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:

I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por meio da experienciação de diferentes
linguagens e de novas tecnologias; e

II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças e adultos.

Art. 32. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:

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

II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, culturas, classes sociais e outras variáveis, no que se refere ao acesso
a bens culturais e às possibilidades de vivência na infância;

III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o
rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;

IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao processo educativo;

V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança;

VI - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma
idade e entre crianças de diferentes idades;

VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e ao CEI;

VIII - a acessibilidade aos espaços do CEI, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas as crianças, inclusive as com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação;

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

X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras
e indígenas, bem como o combate ao racismo e toda forma de discriminação;

XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior do CEI ou praticadas pela
família, prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes;

XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização e a corresponsabilidade na educação
das crianças; e

XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus saberes.

 

Seção II

Da Organização da Educação Infantil

Art. 33. A Educação Infantil é organizada em agrupamentos multietários denominados Agrupamento I, AGI, Agrupamento II, AGII, e Agrupamento III, AGIII.
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Parágrafo único. Os critérios para enturmação das crianças, nos agrupamentos, são definidos por Resolução específica da SME.

Art. 34. O funcionamento do CEI cumpre as seguintes regras:

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

II - atendimento das 7h às 18h para crianças de zero à três anos; e

III - permanência mínima diária de quatro horas para crianças de quatro e cinco anos.

Art. 35. O módulo do número de crianças por monitor e/ou agente de Educação Infantil é definido por Resolução específica da SME, em consonância com as
diretrizes do MEC.

CAPÍTULO II

DA PROPOSTA CURRICULAR

Art. 36. 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. 37. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:

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

II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros
textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;

III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da
criança, da família, dos educadores e da comunidade;

IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;

V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;

VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação
integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais,
classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;

VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-
estar;

VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado
consigo, com o outro e com a natureza;

IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; e

X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.

§ 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.

 

CAPÍTULO III

DO PROJETO PEDAGÓGICO

Art. 38. O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar em aperfeiçoar, continuadamente, a educação
ofertada no CEI.

Parágrafo único. O Projeto Pedagógico deve ficar à disposição de toda a comunidade escolar.
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Art. 39. O Projeto Pedagógico deve ser elaborado de acordo com Resolução específica da SME.

Art. 40. O Projeto Pedagógico, após homologação pela autoridade competente, tem validade de quatro anos.

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

 

CAPITULO IV

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 41. A Educação Especial, modalidade transversal da Educação Básica, é oferecida às crianças com laudo de deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação como parte integrante da educação regular.

Art. 42. A Educação Especial tem como objetivo identificar as potencialidades e promover o desenvolvimento das crianças que apresentem deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, apoiando, complementando ou suplementando a sua formação escolar.

Art. 43. O CEI organiza a Educação Especial mediante:

I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;

II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos equipamentos e nos transportes;

III - flexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica;

IV - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de Saúde e de Assistência Social; e

V - garantia do currículo funcional, quando necessário.

Art. 44. Os objetivos do Atendimento Educacional Especializado, AEE, pelo professor de Educação Especial, são:

I - identificar e encaminhar para diagnóstico os casos de possíveis crianças público-alvo de Educação Especial; e

II - dar apoio pedagógico às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.

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

 

CAPÍTULO V

DA AVALIAÇÃO

Art. 45. A avaliação na Educação infantil se caracteriza por ser reflexiva, dialógica e participativa, negociada e democrática, possuindo caráter formativo.

 

Seção I

Da Avaliação Institucional

Art. 46. A avaliação Institucional Participativa da Unidade Educacional ocorrerá:

I- No âmbito interno da Unidade Educacional e denominar-se-á Avaliação Interna (Auto-avaliação);

II- No âmbito externo à Unidade Educacional e denominar-se-á Acompanhamento Externo, ficando sob a responsabilidade do NAED (Núcleo de Ação Educativa
Descentralizado).

Art. 47. A Avaliação Interna é o processo pelo qual a Unidade Educacional constrói conhecimento sobre sua própria realidade com a finalidade de planejar as
ações destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das dificuldades identificadas nas dimensões políticas, pedagógicas e administrativas, como
uma tarefa de toda a comunidade escolar.

Art. 48. A avaliação interna, processo a ser organizado pelo CEI e a avaliação externa, pelos órgãos governamentais, terão por objetivo permitir o
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acompanhamento:

I- Sistemático e contínuo do processo de ensino e aprendizagem das crianças, de acordo com os objetivos propostos;

II- Do desempenho da direção, professores e demais funcionários nos diferentes momentos do processo educacional;

III- Da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas pela escola;

IV- Da sequência e da reformulação do planejamento curricular.

Art. 49. A avaliação institucional poderá ser realizada anualmente ou em períodos intervalares, através de procedimentos internos e externos, objetivando a
observação, análise, orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos didáticos, pedagógicos e administrativos da escola.

Art. 50. Os objetivos e procedimentos para a avaliação interna serão definidos pelo Conselho Escolar e explicitados no Projeto Pedagógico.

Art. 51. A avaliação externa poderá ser realizada pelos diferentes níveis da administração de forma contínua, sistemática e em momentos específicos.

Art. 52. Os resultados de diferentes avaliações institucionais serão consubstanciados em relatórios, a serem divulgados à comunidade e apreciados pelo CEI
para subsidiar o Projeto Pedagógico e nortear os momentos de planejamento e replanejamento da escola seguindo resolução específica.

 

Seção II

Da Avaliação do Percurso Formativo da Criança

Art. 53. A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada na forma de relatório individual trimestral, em consonância com as diretrizes
curriculares da Educação Infantil vigentes, o qual deverá ser disponibilizado às famílias pelos professores nas reuniões periódicas.

Art. 54. O registro individual de avaliação da trajetória educacional das crianças será realizado em relatórios, de periodicidade trimestral, que deverão:

I - ser redigidos na forma narrativa, pelos professores;

II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o (s) anterior (es) , revelando a trajetória educacional da criança como
processo contínuo;

III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e com o planejamento dinâmico e flexível, que dá
materialidade ao currículo desenvolvido com a criança;

IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores para e com os agrupamentos e grupos específicos de crianças;

V - ser inseridos no Sistema Informatizado da SME; e

VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do PP.

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

 

TITULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

 

CAPÍTULO I

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 55. Os horários de funcionamento para atendimento das crianças serão organizados em tempo parcial e/ou integral, de acordo com os períodos/turnos:

I - Manhã das 7h às 11h;

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

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

 

CAPÍTULO II

CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO

Art. 56. Anualmente a SME publica resolução específica na qual define as datas de nascimento das crianças para enturmação de cada uma delas nos
agrupamentos;

Art. 57. A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme a faixa etária que compõe cada
agrupamento, promovendo a heterogeneidade de idades e características das crianças conforme indicado nos documentos curriculares;

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

Seção I

Da nomenclatura e organização das turmas

Art. 58. A organização das turmas estrutura-se em agrupamentos multietários compostos por:

I- Agrupamento I, em período integral;

II- Agrupamento II, em período integral,

III- Agrupamento III, em período parcial.

 

Seção II

Do módulo de profissionais

 

Subseção I

Da Equipe Gestora

Art. 59. O módulo da equipe gestora é composto por um diretor educacional, um vice-diretor educacional e um orientador pedagógico.

Parágrafo único. A presença do vice-diretor educacional no módulo está condicionada a critérios previstos em legislação vigente.

Art. 60. O horário de trabalho diário dos profissionais que compõem a equipe gestora, definido por legislação vigente, deve prever o revezamento entre seus
membros de forma a possibilitar o acompanhamento de entrada e saída das crianças, visando à articulação da equipe e a qualidade do atendimento em todos
os turnos.

 

Subseção II

Da Equipe Docente

Art. 61. O Módulo de professores deve ser constituído de um professor para cada turma de crianças.

Art. 62. Cada professor cumprirá a carga horária de quatro horas diárias de trabalho pedagógico com as crianças.

Art. 63. O Módulo de professor de educação especial deve ser constituído de um profissional para o atendimento a todas as turmas da Unidade Educacional.

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

Da Equipe de Apoio direto às crianças

Art. 64. O módulo de agentes de educação infantil, definido conforme legislação vigente, é constituído de acordo com o número de crianças matriculadas na
turma.

Art. 65. O módulo de cuidador é constituído por um profissional para cada criança público-alvo da educação especial, dependente do adulto.

Parágrafo único. A formação entre os pares da equipe de agentes de educação infantil deve ocorrer em duas horas semanais consecutivas.

Art. 66. O horário de trabalho diário dos profissionais que compõem a equipe de apoio direto às crianças, definido por legislação vigente, deve assegurar o
atendimento das crianças durante todo o período de funcionamento da Unidade Educacional.

 

Subseção IV

Da Equipe de Apoio Administrativo

Art. 67. O módulo da equipe de apoio administrativo, definido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento da demanda de trabalho da Unidade
Educacional.

 

CAPÍTULO III

DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 68. O calendário escolar deve ser elaborado, coletivamente, pela equipe da escola, aprovado pelo Conselho de Escola, validado pela supervisão
educacional e homologado pelo Representante Regional do NAED.

Art. 69 O calendário escolar deve atender ao disposto em Resolução específica da SME, garantindo a carga horária anual de oitocentas horas, distribuídas por
no mínimo duzentos dias de efetivo trabalho;

Art. 70. O calendário escolar deverá ser organizado em consonância com o Projeto Pedagógico através de resolução específica da SME;

Art. 71. O efetivo trabalho escolar é caracterizado pelo conjunto de atividades pedagógicas, desenvolvidas em sala de aula e em outros espaços educativos,
com frequência exigível da criança e efetiva orientação, presença e participação de professores habilitados;

Art. 72. A reposição de dias letivos decorrentes de suspensão de atividades escolares por motivos não previstos deverá ser planejada em consonância com o
projeto pedagógico homologado e nos termos da resolução específica da SME.

 

CAPÍTULO IV

DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA

 

Seção I

Do Cadastro

Art. 73. Os cadastros serão realizados no Sistema informatizado da SME de acordo com resolução específica da SME e mediante a apresentação, pelo
responsável legal pela criança, dos seguintes documentos originais:

I - certidão de nascimento da criança;

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

III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; e
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IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, conta de água.

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

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

 

Seção II

Da Matrícula

Art. 74. Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução específica da SME e mediante:

I - cadastramento da criança;

II - apresentação da cópia dos seguintes documentos comprobatórios:

a) certidão de nascimento;

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

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

d) comprovante de residência no Município de Campinas;

e) carteira de vacinação atualizada;

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

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

III - assinatura de ficha de matrícula; e

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

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

 

Seção III

Da Transferência

Art. 75. A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária de matrícula obrigatória, nos termos de Resolução específica
da SME, da seguinte forma:

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

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

Sistema Informatizado da SME; e

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

a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal;

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

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

d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias.
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Art. 76. Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do trimestre em que foi solicitada a transferência,
o relatório individual deverá ser elaborado e inserido no Sistema Informatizado da SME.

Parágrafo único. Somente para as transferências previstas no inciso III do art. 62 deste Regimento o relatório deverá ser impresso para compor o histórico
escolar.

 

CAPÍTULO V

DA FREQUÊNCIA

Art. 77. A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor, registrada no diário de classe e inserida no Sistema Informatizado da SME.

Art. 78. A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III, deverá ser igual ou superior a 60% do total da
carga horária.

Art. 79. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência conforme descrito no art. 83 deste Regimento, a direção do CEI deve:

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

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

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

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

V - notificar ao Conselho Tutelar os casos em que a infrequência atingir 30% do percentual permitido em lei.

Art. 80. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I, II e as de matrícula facultativa no
Agrupamento III, a direção do CEI deve:

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

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

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

Art. 81. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justifi cativa do responsável legal.

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

 

 

 

 

CAPÍTULO VI

DA ALIMENTAÇÃO

Art. 82. A alimentação escolar é compreendida como ação educacional que integra o currículo, ocorre de acordo com as diretrizes dos Planos Nacional e
Municipal de Alimentação Escolar, as orientações do Programa Municipal de Alimentação Escolar do Departamento de Alimentação Escolar, da Central de
Abastecimento Campinas S/A - CEASA Campinas e seu preparo conta com alimentos variados e seguros, que respeitam a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, inclusive dos que necessitam de atenção específica.

 

CAPÍTULO VII

DA DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR
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Art. 83. Os atos da vida escolar da criança, para efeito de registro e de arquivamento, são escriturados em livros e formulários padronizados, e nos Sistemas
Informatizados da SME, observando-se os regulamentos e as disposições legais.

Art. 84. A escrituração e o arquivamento de documentos da vida escolar da criança têm como finalidade assegurar, a qualquer tempo, a verificação de:

I - identificação da criança;

II - regularidade da frequência ao CEI; e

III - autenticidade da vida escolar.

Art. 85. O registro da vida escolar da criança é feito por meio de:

I - ficha de matrícula;

II - relatórios individuais trimestrais;

III - diário de classe;

IV - Histórico Escolar;

V - requerimento e declaração de transferência;

VI - inserção de dados no Sistema Informatizado da SME, no Sistema Informatizado da SEE; e

VII - ficha da criança na SRM.

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

Art. 86. Os dados da organização do CEI devem ser inseridos, no que couber, nos Sistemas Informatizados e atualizados sempre que necessário.

 

Seção I

Do Prontuário das Crianças

Art. 87. O CEI mantém os prontuários das crianças contendo:

I - ficha de matrícula;

II - relatório individual trimestral;

III - cópia da certidão de nascimento;

IV - cópia do comprovante de residência;

V - cópia atualizada da carteira de vacinação;

VI - cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela;

VII - Histórico Escolar; e

VIII - outros.

Seção II

Do Prontuário dos Profissionais

Art. 88. O CEI mantém os prontuários dos professores, dos especialistas de educação e dos funcionários contendo:

I - cópia do RG;

II - cópia do CPF;

III - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
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IV - ficha funcional;

V - cópia da documentação exigida para a função que exerce;

VI - títulos; e

VII - outros.

Seção III

Dos Livros de Registro

Art. 89. A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de registro de:

I - reuniões pedagógicas coletivas;

II - reunião de formação dos Monitores e/ou dos Agentes de Educação Infantil e dos docentes;

III - reuniões de Conselho de Escola;

IV - reuniões da família e/ou responsável legal;

V - reuniões de Avaliação Institucional;

VI - reuniões da Equipe Gestora;

VII - termos de visita/registro do acompanhamento do supervisor educacional;

Art. 90. Os livros de escrituração escolar devem conter:

I - termos de abertura e de encerramento;

II - numeração; e

III - rubrica do diretor educacional em todas as páginas.

 

TÍTULO V

DOS COLEGIADOS

 

CAPÍTULO I

DO CONSELHO DE ESCOLA

Art. 91. O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro de 1991, é um colegiado de caráter deliberativo.

Art. 92. A autonomia do Conselho se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de política educacional traçadas pela SME, e do compromisso
com a democratização das oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito.

Art. 93. Ao Conselho de Escola caberá estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos a organização e funcionamento do CEI, bem como ao relacionamento
com a comunidade.

Art. 94. O Conselho de Escola visa à qualidade da educação e deve assegurar a gestão democrática do CEI, com a participação ativa da comunidade escolar.

Art. 95. O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em Resolução específica da SME, com atas de eleição e reuniões
registradas em livro próprio.

 

Seção I

Da composição e da eleição do Conselho de Escola
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Art. 96. O Conselho de Escola, deve garantir a representatividade das famílias e responsáveis legais pelas crianças, professores e funcionários do CEI.

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

Art. 97. A composição do Conselho de Escola, do qual o diretor do CEI, é membro nato, obedecerá a proporcionalidade em observância à legislação municipal.

 

 

Seção II

Das atribuições do Conselho de Escola

Art. 98. São atribuições e competência do Conselho de Escola:

I - deliberar sobre:

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

b) o investimento de recursos;

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

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

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

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

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

h) atividades extraclasses que visem um maior aprimoramento da criança; e

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

II - discutir e dar parecer sobre:

a) ampliações e reformas em geral no prédio do CEI;

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

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

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

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

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

V - acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico.

 

Seção III

Das reuniões e registros do Conselho de Escola

Art. 99. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do calendário escolar.

Art. 100. Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando estiverem substituindo Conselheiro efetivo.

Art. 101. O Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação por escrito:
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I - do Diretor do CEI;

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

III - do Conselho das Escolas Municipais.

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

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

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

Art. 102. O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justificativa por escrito, deverá ser substituído por seu suplente, mediante
exoneração e convocação por escrito do Diretor do CEI.

Art. 103. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas deliberações deverão constar de
ata lavrada em livro próprio para esse fim.

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

Art. 104. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros do Conselho ou em segunda convocação,
trinta minutos após, com qualquer quórum.

 

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

Art. 105. A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação institucional do CEI e sua organização e
funcionamento são definidos por Resolução específica da SME.

Art. 106. A CPA tem como princípios:

I - a participação de todos os sujeitos envolvidos com o CEI visando ao avanço no processo de qualificação da

educação a partir das especificidades e disposições locais; e

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

Art. 107. A autoavaliação, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem ser:

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

II - integrados ao Projeto Pedagógico.

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

 

Seção I

Da composição da CPA

Art. 108. A CPA é constituída por, no mínimo:

I - um representante da Equipe Gestora;

II - um representante da Equipe Docente;

III - um representante da Equipe de Apoio Direto à criança;

IV - um representante da Equipe de Apoio Administrativo; e
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V - um representante das famílias.

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

 

Seção II

Das atribuições da CPA

Art. 109. São atribuições da CPA:

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

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

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

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

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

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

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

VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monitoramento do Plano de Metas

definido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e

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

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

 

Seção III

Das reuniões e registros da CPA

Art. 110. As reuniões ordinárias da CPA devem constar do calendário escolar.

Art. 111. As reuniões da CPA deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em
livro próprio para esse fim.

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

Art. 112. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros da CPA ou em segunda convocação, trinta
minutos após, com qualquer quórum.

 

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 113. O presente Regimento deve estar à disposição e ser cumprido por toda a comunidade escolar, após publicado em Diário Oficial do Município.

Art. 114. Este Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, contados a partir da sua data de publicação no Diário Oficial do Município, ressalvados
os casos em que houver mudança na legislação educacional.

Art. 115. Os casos omissos devem ser analisados e resolvidos pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 116. O presente Regimento Escolar, aprovado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação e publicado no Diário Oficial do Município de Campinas,

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 88 de 226



entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2020.
 
 
 REGIMENTO ESCOLAR HOMOLOGADO -   PORTARIA NAED SUDOESTE N°21, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Art. 1° Homologar, conforme anexo único, o Regimento Escolar Próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAVE MÃE, localizado na Rua Monica Silveira
Pisani, nº 185, Jardim Vista Alegre, CEP 13.056-510, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, abrangido pelo Sistema Municipal de Ensino de
Campinas.
 Art. 3° Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.
 Campinas, 17 de dezembro de 2019
 MARCUS VENÍCIUS DE BRITO COELHO - Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação

 
 

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas

PLANEJADO EXECUTADO

Metas previstas no

contrato de gestão

Ações previstas no

contrato de gestão

Cronograma

previsto no

contrato de

gestão

Metas alcançadas

no decorrer do

ano de 2019

Ações executadas para

o cumprimento das

metas

Cronograma

realizado na

execução

das metas

Socializar, esclarecer e
divulgar a proposta
pedagógica em
desenvolvimento pela
unidade educacional.

Reuniões de Famílias e
Educadores, Conselho de
Escola e Projeto Escola
Aberta.

Durante todo ano
letivo

Melhoria na exposição
dos projetos e Proposta
Pedagógica para toda
equipe e comunidade,
socializando,
esclarecendo e
divulgando o
documento pela
Unidade Educacional,
aprimorando o acesso.

Apresentação da Proposta
Pedagógica finalizada a toda
equipe educacional e
comunidade escolar, nas
reuniões, como RP, e TDC e
formações entre pares; 

Reuniões de pais e
educadores;

Reuniões com o conselho de
escola, para exposição e
visualização do P.P.

 

 

Durante todo
ano letivo

Realizar múltiplos
registros para
planejamento pelos
adultos e crianças.

Roda de conversa no
ambiente com as
crianças onde estas
avaliam o trabalho
realizado no dia. Através
de textos, refletir sobre a
organização dos tempos
e espaços com os adultos
envolvidos no projeto
pedagógico.

Durante todo ano
letivo

Participação ativa das
professoras, demais
funcionários,
comunidade escolar e
crianças, na construção
e avaliação da Proposta
Pedagógica.

Analise dos
questionamentos das
crianças e realização de
pesquisas junto com a

 Momentos de discussão e
elaboração da Proposta
P e d a g ó g i c a pela equipe
pedagógica.

 

Elaboração dos planos de
ensino anual e semanários,
avaliação semanal da
execução trabalho proposto,
percepção das crianças do

Durante todo
ano letivo
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equipe, traçando novas
ações identificadas
pelas crianças.

mesmos;

Reuniões com os colegiados
e entre pares e de pais e
educadores;

A roda de conversa foi a
ferramenta, utilizada para
ouvir as crianças, para que as
mesmas possam expor suas
ideias, dúvidas e opiniões,
dessa forma pudemos avaliar
e intervir na proposta
pedagógica.

 

Mural com informativos das
a ç õ e s pedagógicas,
acrescentando os projetos
que estão sendo realizado
com exposição das atividades
para comunidade na Festa
das cores;

 

Propiciar a autonomia das
crianças através de
brincadeiras diversas.

Desenvolvimento do
Projeto Cantinhos.

Durante todo ano
letivo

Desenvolvimento da
autonomia das
crianças, através de
a t i v i d a d e s que
possibilitam suas
escolhas e tomada de
decisão considerando
seu interesse.

Organização das salas de
aulas de forma que atendam
às necessidades das
crianças;

C a n t i n h o s pedagógicos,
possibilitando diferentes
atividades para que as
crianças possam escolher;

Brincadeiras dirigidas e/ou
livres;

Organização dos objetos e
materiais acessível para as
crianças;

Alimentação é ofertada de
forma que a criança possa
escolher o que quer comer,
mas sempre prezando para a
oferta de todos alimentos e
higiene pessoal. 

Durante todo
ano letivo

Possibilitar as crianças
experiências de
narrativas de apreciação
e de interação com a
linguagem oral e escrita e
convívio com diferentes
suportes e gêneros
textuais, orais e escrito.

Desenvolver o Projeto
Cantando e dançando a
gente aprende.

Durante todo ano
letivo

Momentos que
priorizou o contato das
crianças com a
linguagem oral e
escrita, através de
atividades voltadas ao
letramento.

Estratégias utilizadas para o
desenvolvimento do interesse
da criança pela linguagem
oral e escrita; Teatro;
Reconto de histórias e
narrativas, Utilização de livros
com imagens, fantoches;
Musicalização com vários
estilos musicais; Atividades
voltadas ao letramento, como
contação de histórias ex. Sr
alfabeto e reconto no caderno

Durante todo
ano letivo
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de registros através de
pinturas e colagens, semana
do livro foi muito trabalhado
o letramento através da
ludicidades, escrita, teatros e
releituras de livros realizadas
de forma espontânea pelas
crianças nos momentos dos
cantinhos de leituras.

Proporcionar a criança o
conhecimento do meio
ambiente/comunidade
em que está inserida.

Passeios no entorno do
bairro.

Observação do tipo de
meio ambiente que
envolve a unidade
escolar e a residência.

Junho e Outubro

Planejamento de
estudos do meio com
as crianças
Agrupamento II e III,
baseado no Projeto
Pedagógico.

Exploração do entorno e
espaços da Unidade; através
de atividades direcionadas,
realização de atividades
baseadas no Projeto
Pedagógico nos espaços
internos e externos da
unidade.

Realizamos e estudo do meio
com base em nosso Projeto
Pedagógico, com AG II e III,
em Abril estudo do meio com
trenzinho em torno da escola,
conhecendo a comunidade ao
redor da escola, casas e
comércio. Em Junho com AG
III estudo do meio no bosque
dos jequitibás possibilitando
conhecer os animais ali
inseridos, expostos para
conhecermos suas histórias e
aprender sobre a importância
de cada um deles para com o
meio ambiente.

Durante todo o
ano letivo

 

 

 

Promover ações que
garantam a total
segurança de todos os
envolvidos no ambiente
educacional na unidade,
crianças e adultos.

Tomadas elétricas com
tampas protetoras
seguras, produtos de
l i m p e z a acondicionados
fora do alcance das
crianças, circulação
segura das crianças,
botijão de gás dentro dos
padrões de segurança
exigidos por lei.

Janeiro Tomadas elétricas com
tampas protetoras
seguras, produtos de
limpeza acondicionados
fora do alcance das
crianças, circulação
segura das crianças,
botijão de gás dentro
dos padrões de
segurança exigidos por
lei.

Compra e instalação dos
protetores de tomada para
segurança das crianças,
ainda não o suficiente para
todas as salas.

Curso primeiros socorros na
unidade para conhecimento
de toda equipe quanto a
ações de prevenção de
acidentes dentro do ambiente
escolar.

Janeiro

Oferecer espaços e
mobiliários adequados
para a realização do
Projeto Pedagógico.

Materiais acessíveis as
necessidades das
crianças.

Instalação dos espelhos
nas salas de aula para
dar suporte no processo
de autoconhecimento e
identidade da criança.

Primeiro Trimestre

Materiais acessíveis as
necessidades das
crianças.

 

M e t a não alcançada
devido não

Todos os espaços são
pensados e adaptados para o
acesso e a permanência com
segurança das crianças em
nossa U.E;

O ano todo
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atendimento da
solicitação feita a SME,
para instalação dos
espelhos nas salas de
aula para dar suporte
no processo de
autoconhecimento e
identidade da criança,

 

 

Solicitação realizada junto a
SME para colocação dos
espelhos nas salas de aulas.

 

 

 

 

 

Julho

Garantir o direito da
criança a ter um espaço
com diversidades de
materiais e acessibilidade
aos mesmos.

 

Equipar a unidade
educacional com
materiais pedagógicos
adequados as
necessidades individuais
das crianças.

Instrumentos musicais
em quantidade suficiente
para o trabalho
pedagógico.

Primeiro Trimestre

Meta atingida, material
adquirido com a verba
do convênio.

Compra de brinquedos,
instrumentos musicais
pedagógicos;

Tatames em EVA para a
realização das atividades
pedagógicas com as crianças,
trazendo mais segurança
para as crianças.

Segundo
Trimestre

Garantir o direito da
criança a ter um espaço
com diversidades de
materiais e acessibilidade
aos mesmos.

 

Equipar a unidade
educacional com
materiais pedagógicos
adequados as
necessidades individuais
das crianças.

Material individual de
higiene de qualidade e
em quantidade suficiente.

Durante todo ano
letivo

M e t a atingida,
materiais adquiridos
com a verba do
convênio.

Elaboração dos tempos
espaços pedagógicos.

Durante as reuniões e
bilhetes no decorrer do
ano letivo foi feita
orientações as famílias
sobre a  importância de
trazer a escola os
materiais de uso
pessoal da criança.

Compra mensal de materiais
pedagógicos;

Organização dos tempos e
espaços pedagógicos;

Compra mensal de material
de limpeza e higiene;

 

 

 

Durante todo
ano letivo

Respeito e acolhimento.

 

 

Oferecer um espaço de
acolhimento, facilitação
para a expressão das
necessidades, desejos,
sentimentos das crianças
e suas famílias.

Durante todo ano
letivo Melhora na

c o n s c i e n t i z a ç ã o de
todos os envolvidos no
processo de ensino e
aprendizagem e das
f a m í l i a s quanto à
importância e
valorização do trabalho
desenvolvido por todos
os profissionais da
Unidade.

A importância da
participação no
conselho de escola,
permiti organizar
planos, metas e
projetos escolares,

Realizado durante reuniões
de RFE e Conselho de Escola
conscientização sobre o
respeito que se deve ter com
todos, visando o pessoal e o
profissional.

Durante a festa das cores
tivemos a escola aberta
proporcionando as famílias
conhecer a rotina diária de
suas crianças e as atividades
realizadas dentro da unidade.

Envio de comunicados no
caderno;

Aviso na entrada da escola;

Durante todo
ano letivo
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além de contribuir para
organização da
unidade.

Contato via telefone
comunicando com
antecedência sobre as
reuniões.

 

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

Com o surgimento de novas tecnologias, novos conceitos e novas experiências, a formação continuada nada mais é do que uma formação
complementar. É necessário atualizar seus conhecimentos para que você possa desempenhar melhor suas competências. O conceito de
formação continuada entrou em vigor em 1996, quando foi implementada a lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta lei visa
valorizar e orientar a formação do profissional da educação. Nesta Unidade em 2019 foram realizadas reuniões Pedagógicas de TDC
(Trabalho Docente Coletivo) que aconteceram todas as quintas-feiras das 11h às 13h, com a presença das docentes, incluindo a de
Educação Especial, coordenada e acompanhada pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos outros integrantes da equipe
gestora. No decorrer do ano letivo muitos momentos são vivenciados no grupo, a visão é que em toda reunião de TDC há necessidade de
se trazer algo que vai acrescentar no trabalho diário de cada docente.    Durante as Reuniões de Trabalho Pedagógico os temas abordados
partiram da percepção da necessidade e observação da realidade da unidade escolar, consistiu em reuniões periódicas dentro da unidade.
 
Trabalho Docente de Formação Continuada – TDCs
 

·         elaboração de projetos;
·          organização dos tempos e espaços internos da escola;
·          vídeo “O lúdico e a psicomotricidade na educação Infantil”;
·          palestra da Guarda Municipal sobre o PROIN;
·          orientações sobre a construção dos planos coletivos por agrupamento;
·          discussão da avaliação institucional, para construção do quadro de metas;
·          Orientações sobre preenchimento do diário de classe;
·         Palestra e Oficina de contação de histórias com Juliana Sampaio;
·          Orientações e discussões sobre elaboração da avaliação individual da criança;
·          Leitura e Discussão do Texto Comunicado SME/DEPE no 110/2016 com enfoque em concepção de currículo e considerações para

avaliação na Educação Infantil;
·          Organização dos tempos e espaços internos da escola;
·          Palestra Resgatando Memórias, com Diego Cardoso;
·          Discussão e organização da festa de quem cuida de mim;
·          Discussão e reorganização dos horários de refeições dos agrupamentos;
·          Orientação e organização sobre a reunião de pais;
·         Confecção de materiais e organização da festa da Floresta;
·          Orientações e organização para a escrita do relatório individual das crianças;
·          Palestra com a professora de Educação Especial sobre “alimentação das crianças com autismo” e “crianças com altas

habilidades”;
·         Palestra sobre BNCC aprendizagens essenciais com Diego Vilanova;
·          Palestra com a participação da psicóloga Lucimar Izidoro da Silva, com o tema “Saúde Emocional do Professor: Estresse e

Síndrome de Burnout”;
·          Palestra com a Assistente Social Rosangela com dialogo sobre o ECA;
·         Organização e planejamento da semana da Criança;
·         Formação especial para o dia do Professor vídeo Professor do Espanto de Rubem Alves;
·         Leitura e discussão do Texto: “Habilidades emocionais das crianças”;
·          Orientações sobre a visita da escola de Ensino Fundamental Conceição Ribeiro;
·          Organização e planejamento da festa das cores.

 
 
Formação com as Monitoras
 
O trabalho com as monitoras é dividido em dois grupos, cada grupo com duas horas de estudo e trabalho todas as terças e quintas-feiras
nos horários das 07:00 h as 09:00h.
Os temas apresentados foram selecionados de acordo com as necessidades encontradas no trabalho desenvolvido com as crianças.
Dentre os temas abordados fizemos grupos e estudos nas quais trouxemos para a formação os seguintes assuntos:

·         Leitura e discussão do Texto: “Educando o olhar da Observação-Aprendizagem do olhar”;
·          Orientações sobre a organização dos horários e trabalhos realizados dentro a unidade escolar;
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·         Vídeo “O lúdico e a psicomotricidade na educação Infantil”;
·          Palestra e Oficina de contação de histórias com a Professora Susie;
·         Oficina Concepção do Autismo e outras síndromes e a importância da estimulação sensorial;
·         Orientações sobre a organização dos horários e trabalhos realizados dentro a unidade escolar;
·          Orientações sobre o cuidado e atenção em relação a picadas de insetos;
·          Discussão do tema Depressão e doenças psicológicas;
·          Palestra com Juliana Sampaio com o tema: A importância da rotina na Educação Infantil;
·          Avisos e organização sobre a festa da Floresta;
·         Confecção de materiais decorativos para a festa da Floresta;
·          Reflexão sobre as necessidades essenciais da criança na primeira infância;
·         Reflexão sobre o vídeo Invenção da infância;
·          Palestra com a professora de Educação Especial sobre “alimentação das crianças com autismo” e “crianças com altas

habilidades”;
·         Discussão do texto: Definição de criança segundo a Legislação brasileira e concepção escolar;
·          Orientação sobre Restrição Alimentar das crianças;
·          Avaliação das propostas do plano de ação e quadro de metas;
·          Oficina e confecção de itens de decoração da festa das Cores;
·         palestra com tema: Autocontrole com a psicóloga Dra. Lucimar Izidoro da Silva;
·          Reflexão e auto avaliação sobre o trabalho realizado em 2019.

 

 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

O termo “Integração”, na acepção da palavra, significa “tornar inteiro”, “completar” e é esse o sentido
desta busca, aproximando família e equipe educativa, que a educação de uma venha a completar a
educação da outra, e que, juntas possam fortalecer-se enquanto instituições formadoras.

A participação da comunidade na Unidade está presente desde a entrada e saída das crianças, onde
acontece uma conversa aleatória com as famílias, também durante as reuniões de Famílias e Educadores já
estabelecida em Calendário Escolar, até a atuação engajada e efetiva dos colegiados como Conselho de
Escola e CPA (Comissão Própria de Avaliação), a comunicação com a família também se dá através do
caderno de recados, nele a família escreve dúvidas, sugestões, críticas e a Equipe educativa também escreve
sobre as crianças e comunicados sobre o funcionamento da Unidade, outro meio utilizado é o contato
telefônico, possibilitando assim que a família acompanhe o cotidiano da criança na escola.

Segundo Libâneo (2001, p.131-132): "A gestão democrática participativa valoriza a participação da
comunidade escolar no processo de tomada de decisão, concebea docência como trabalho interativo, aposta
na construção coletiva de objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca do consenso".

Os princípios da gestão democrática que é exercida em nossa Unidade Escolar, apontam para ações
pensadas e decididas no coletivo, dessa forma, as atividades programadas em nosso calendário escolar
contemplam essa interação da Família com a Equipe Educativa que constam em nosso Projeto Pedagógico,
são amplamente discutidas e desenvolvidas junto com órgão de colegiados da Unidade Educacional.

No ano de 2019 realizamos reuniões de Famílias e Educadores, Conselho de Escola, realização das festas
(Festa na Floresta e Festa das cores) com encerramento do Projeto no primeiro e segundo Semestre com a
Escola Aberta para contribuir no fortalecimento do vinculo da Comunidade com a Unidade Escolar. Segue as
atividades realizadas durante o ano.

 
 Reunião de Família e Educadores

Iniciamos o ano letivo com reunião de Famílias e Educadores, onde foi apresentado aos familiares os
procedimentos gerais da unidade para o bom desenvolvimento do Projeto. Foram dias bem importantes para
que o trabalho desenvolva sempre com clareza e transparência, todos em busca de aprendizado. Reuniões
realizadas nos meses de maio, setembro e dezembro para apresentação dos relatórios de desenvolvimento da
criança e conversas sobre assuntos pertinentes ao bom andamento da unidade, reunião foi realizada no
coletivo para tratar assuntos do cotidiano e no individual para tratar assuntos do desenvolvimento da criança.
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 Conselho de Escola

As reuniões do Conselho de Escola no início do ano letivo em fevereiro para a eleição dos conselheiros de
escola com atuação no ano letivo, reunião para posse dos conselheiros eleitos e a primeira reunião do ano
letivo para tratar assuntos pertinentes ao bom andamento da Unidade os assuntos foram: Importância do
conselho atuante na escola, apresentação e aprovação do Calendário Escolar 2019, Avaliação Indicadores de
Qualidade da Educação Infantil para construção do PP e para encerrar o relatório financeiro foi analisado e
aprovado pelos conselheiros. As reuniões do Conselho de Escola ocorreram nos meses de maio, setembro e
dezembro. Para tratar assuntos pertinentes ao bom andamento da Unidade, apresentação e aprovação
trimestral dos relatórios financeiros; Planejamento das festas; Avaliação das atividades desenvolvidas durante
todo ano letivo e Organização do Estudo do Meio e planejamento e avaliação do Projeto Pedagógico.
 
 Semana de Quem cuida de mim

Várias atividades voltadas ao contexto familiar com o tema “Quem Cuida de Mim” foram desenvolvidas e
exploradas com os familiares e responsáveis com atividades como: café da manhã, pintura (lembrancinhas),
palestra e apresentações (músicas e coreografias) tudo organizado conforme a vivência das crianças. Foi um
momento marcante para todos os envolvidos no ambiente escolar (crianças, familiares e educadores).
 
 Fora Dengue!!!

O tema sobre a “dengue” foi realizada uma campanha em toda a creche: desde a roda de conversa onde
ouviu-se e trocou-se experiências com as crianças, filmes foram exibidos com a finalidade de conscientizar
sobre os perigos do mosquito transmissor da dengue, também tivemos apresentação de teatro em parceria
com a Vigilância Sanitária e para finalizar houve simulação de criadouros do mosquito da dengue, onde as
crianças puderam  atuar como “agentes da prefeitura trabalhando contra a dengue”.         
 
 Oficina de Civismo

Resgatar o civismo tem uma grande importância, uma vez que procuram resgatar valores, que muitas
vezes vão ficando esquecidos e vão perdendo seu verdadeiro significado. Os profissionais da Guarda
Municipal de Campinas realizaram oficinas onde apresentaram músicas, atividades e as bandeiras de
Campinas, São Paulo e do Brasil. Tentamos despertar, através da reflexão, a consciência sobre os deveres
para com o patrimônio escolar, valores, respeito aos colegas; professores e demais funcionários.
 
 Apresentação fantoche (PROIN)

A participação da Guarda Municipal veio para consolidar a importancia da preservação do meio ambiente,
conscientizando os alunos contra o consumo exagerado, coleta seletiva e cuidados com os animais.  Por meio
da música e apresentação de fantoche, as crianças se  envolveram com alegria e participação desse momento
de muito aprendizado.  
 
 Agente De Saúde Bucal

Recebemos a visita da dentista do Centro de Saúde Vista Alegre. Ela falou sobre a importância da
escovação diária, e o cuidado com o consumo de doces, de maneira bem lúdica, com encenação feita em uma
boca gigante, que as crianças prestaram muita atenção e adoraram. Ao término as crianças receberam uma
escova nova e foram pôr em prática tudo o que aprenderam, realizando daqui pra frente uma escovação mais
completa.
 
 Festa na floresta

Uma das atividades mais esperada por todos foi à festa na floresta. Foi possível tornar encantador e
divertido todo espaço escolar para nossas crianças. A partir da valorização e reconhecimento da natureza, com
a finalidade de estimular a oralidade, curiosidade e criatividade bem como descobrir a diversidade de animais
na floresta brasileira (fauna) e os diversos tipos de plantas (flora) de quais fazem parte da riqueza do nosso
país.
 
 Visita à escola de Ensino Fundamental

Pensando na preparação das crianças que vão para o Ensino Fundamental em 2020, organizamos uma visita
para à Escola Estadual Professora Conceição Ribeiro. Nessa visita as crianças conheceram: dependências da
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escola, a rotina dos alunos no primeiro ano. Com esse momento as crianças puderam ter acesso e se sentirem
mais preparadas e seguras para essa nova fase de suas vidas.
 
 Festa Das Cores

Finalizamos o projeto com um dia de escola aberta para as crianças e toda comunidade escolar trazendo a
exposição dos trabalhos pedagógicos realizados durante o ano letivo e apresentação das crianças, foi um dia
muito divertido onde todos puderam apreciar os trabalhos e aproveitar esse momento diferente com os
amigos e familiares.

 

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

Os Agrupamentos I, constituído por três turmas, se deu num trabalho voltado à rotina diária, baseado na importância da relação
afetiva e na liberdade de movimentos, pois acreditamos que esses princípios promovem bem-estar físico, afetivo e psíquico das crianças.
O projeto de adaptação realizado nos primeiros dias de aula, foi pensado para promover nos primeiros dias na Unidade de Educação
Infantil, um espaço acolhedor e aconchegante, visando demonstrar que o ambiente que geram expectativas, ansiedade, insegurança,
angústias, medos e dúvidas aos pais, crianças, tem profissionais e funcionários habilitados para acolher e proteger as crianças que
estiverem chegando pela primeira vez e os demais alunos, com a intensão de facilitar a transição do ambiente familiar ao da instituição.
Tendo como tema norteador Eu e o mundo: Toda minha ação tem uma reação , as atividades também foram pautadas nos projetos
elaborados pela equipe escolar, onde foram desenvolvidos trimestralmente da seguinte forma: 1º Trimestre – Adaptação ,Quem Sou eu? ,
Início das Semanas Educativas: Alimentação Saudável , 2º Trimestre – Projeto Aprendendo a Comer, Semanas Educativas: Educação
Inclusiva, Partilha Quem cuida de mim, com um delicioso café da manhã com as famílias com apresentação dos agrupamentos, exposição
dos trabalhos realizados, Coleta seletiva “ Dengue” , sem esquecer da Festa na Floresta que foi uma festa linda, deslumbrante e com a
participação maravilhosa dos pais, uma festa bem animada e alegre. 3º Trimestre Projeto Cuidando do meio Ambiente, Semanas
Educativas da Família e do Livro, 4º Trimestre Projeto Texturas e Sensações, Semana da Criança, Semana da Consciência Negra, Festa das
Cores e Escola Aberta com exposição das atividades realizadas durante o ano letivo. O projeto Quem sou eu? teve como objetivo  trazer
confiança, autonomia, curiosidade para que a criança possa se desenvolver em meio a rotina estabelecida pela creche, mostrando que ela
faz parte do meio em que vive e se sentindo acolhida a sua nova rotina diária com segurança; Aprendendo a Comer  tendo  como
objetivo incentivar a boa alimentação, ajudar na autonomia e coordenação motora fina; Cuidando do Meio Ambiente tendo como
princípio a concepção do meio ambiente em sua totalidade, como sinônimo de respeito e coletividade com a natureza e a humanidade ;
 Texturas e sensações  teve como principal importância proporcionar aos bebês oportunidades de exploração e experiências através de
brincadeiras de texturas e sensações.

 Os Agrupamentos II constituídos por cinco turmas, ao longo do ano, foram trabalhados os seguintes projetos: “Eu, família e
sociedade” como componente importante para o sucesso do processo do ensino aprendizagem o envolvimento e a participação da
família no ambiente escolar; “Os animais e o mundo que nos cercam”  o projeto visou estabelecer classificações em relação com os
interesses expressados pela turma, trabalhando através de estratégias lúdicas e prazerosas, fazendo com que os alunos fossem os
protagonistas da construção deste projeto. E desta forma que percebemos que tudo o que fazemos interfere no meio ambiente, desde o
que comemos o que vestimos, onde moramos e como nos relacionamos com o outro; “Criar e Recriar” o projeto teve como objetivo
sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia
como: poluição, desmatamento, queimadas, extinção de animais e outros estimulando assim o interesse pela natureza, e também
enfatizar a problemática do lixo e a solução oferecida pela reciclagem; “Água – O maior ‘Bem’ da Terra” o principal enfoque deste
projeto foi levar as crianças a descobrir, investigar e ampliar o conhecimento sobre água, seus estados físicos, características,
transformações, cuidados e desperdício.

O trabalho pedagógico do agrupamento III foi desenvolvido em salas ambientes, com o objetivo de desenvolver as múltiplas
linguagens através de brincadeiras, jogos, utilização de brinquedos e outros, ampliando as possibilidades de expressão e construção dos
saberes, oferecendo ás crianças o tempo, o espaço e o olhar necessário para a aprendizagem, desenvolver e valorizar as habilidades de
autonomia, observação, análise e experimentação entre outros, portanto, todas as salas foram organizadas de acordo com os eixos:
Linguagem, Raciocínio Lógico, Ciências e Artes, onde se trabalhou o lúdico, diversificando os materiais em diversos tempos e espaços em
uma relação criativa e inovadora. As atividades foram pautadas em projetos trimestrais como: “Construindo minha identidade”, que
trouxe estímulos para as crianças expressar seus sentimentos, desejos e necessidades, opiniões e preferências, nas diversas situações de
interação presentes no cotidiano; O projeto: “Natureza, quem ama cuida: reciclar, recriar e transformar”  levou a reflexão e
conscientização da importância da preservação da natureza a partir do reuso, reciclagem e o replantio; “O mundo tem todas as cores/
diversidade” proporcionou as crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o novo, favorecendo o desenvolvimento
da tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada um; “Quem conta um conto se encanta”  teve como objetivo
ampliar a imaginação, promover atividades que desenvolvam a linguagem musical e oral com habilidades rítmicas, por meio dos contos
as crianças aprendem a ampliar o vocabulário, conhecerem culturas e saberes. Foi realizado com o agrupamento IIl Estudo do meio ao
“Bosque dos Jequitibás” com esse estudo trabalhamos com a diversidade de espécies de animais, aves e peixes e exploração e
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conhecimento do meio ambiente em que está inserida.
Os espaços internos de uso comum são os seguintes: Sala Multiuso, Casa de Boneca, Pátio, Refeitório infantil, parques externos,

quiosque, salas de aula, banheiros. As salas ambientes são organizadas em sala de linguagem, ciências/matemática e artes. Os parques
auxiliam no processo de ensino-aprendizagem através brincar, explorar, criar e pensar criticamente. O quiosque pôde ser usado para
diversos fins. O refeitório e o lactário foram espaços proporcionados para que a criança tenha experiências e autonomia.

O trabalho de Educação Especial foi desenvolvido com base na observação e avaliação pedagógica de todas as crianças da Unidade
com o intuito de avaliar áreas específicas de cada criança dentro de suas particularidades e níveis de idade. Paralelamente ao trabalho de
observação, a professora de Educação Especial atuou junto aos professores como parceria nos casos de inclusão na Unidade.
            Além dos projetos desenvolvidos em cada agrupamento realizamos coletivamente os projetos Sexta em Cena: com objetivo que
as crianças se apropriem e ampliem seus conhecimentos, linguísticos, artísticos e estéticos; Aniversariantes do Mês: tendo como
objetivo principal um momento de alegria e interação entre todos os agrupamentos e Semanas Educativas: Alimentação saudável :
teve como objetivo incentivar as crianças sobre a importância de ingerir alimentos saudáveis. Culinárias com degustação de legumes e
hortaliças, literatura e brincadeiras dirigidas fizeram parte no decorrer da semana; Educação Inclusiva: promover situações diárias onde
as crianças da Educação Infantil, cultivem o respeito, cidadania, o cuidar de si e do outro, aceitação, companheirismo e tantos outros
valores necessários para a formação de um cidadão; Partilha: com objetivo de enfatizar o compartilhar, a colaboração, o amor e o
companheirismo, iniciamos com vários momentos (história, passeio de trenzinho e teatro) com as crianças, e responsáveis, colaborando
para um ambiente prazeroso e com muita aprendizagem; Quem cuida de mim:  com intuito de propiciar à criança a reflexão de sua
estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de outras famílias, e o relacionamento entre elas e, com as demais pessoas que a
rodeiam, oportunizando atividades que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos familiares. Coleta seletiva (Dengue)
reforçar a importância de reciclar o lixo, fazer a coleta seletiva com objetivo de darmos o destino correto ao lixo que produzimos
diariamente, passeio nas imediações da creche utilizando as máscaras e crachás recebidos pelo vigilância sanitária, e  fizemos o
recolhimento de  lixos e supostos criadouro do mosquito da dengue, fazendo a coleta seletiva dos mesmo como se fossemos “agentes da
prefeitura trabalhando contra a dengue”; Semana da Família ; durante esta semana trabalhamos com: músicas, brincadeiras, histórias,
tudo isto valorizando a importância da família na formação de cada indivíduo; Semana do Livro; tivemos como objetivo durante essa
semana despertar o interesse e formar uma nova geração de leitores, que tenham ou descubram o prazer na leitura, Semana da
Criança: e Consciência Negra: com o objetivo de promover reflexões acerca do reconhecimento da luta e resistência dos negros ao
longo da história do Brasil; Festas da Floresta e Festas das Cores:  aproximação entre família ,escola e comunidade educacional com
escola aberta  expondo as atividades desenvolvidas pelas crianças durante o ano letivo.
 

 
 

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

A Avaliação Institucional é realizada de forma participativa como processo contínuo e democrático pelo
qual a Unidade Educacional utilizará como avaliação do desenvolvimento do Plano Pedagógico e
funcionamento organizacional, baseados no princípio de gestão democrática.

A Avaliação Institucional é instrumento de  diagnóstico  e  de  planejamento  que  visa  ao aperfeiçoamento
da qualidade da educação ofertada pela Unidade.

São objetivos específicos da Avaliação Institucional:
I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;
II   - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação social de
ofertar uma educação de qualidade;
III   - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade do
processo de educação de qualidade; e
IV        - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando ao aperfeiçoamento dos
profissionais que atuam no CEI e à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões
e da participação das crianças e das famílias.
       A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:
I - a interna, que corresponde à autoavaliação da escola, a cargo da comunidade escolar; e II - a externa,
que corresponde ao acompanhamento sob responsabilidade do NAED.

O Plano de Avaliação Institucional se dará como suporte para a identificação e avaliação das metas a
serem alcançadas durante todo ano letivo, através dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil,
que segundo o COMUNICADO SME Nº 154/2011 (publicado no D.O 18/11/2011) deve ser um processo
reflexivo e coletivo das práticas e deve ocorrer no âmbito in- terno da instituição, discutido e elaborado
por todos, a partir do conhecimento da realidade da comunidade, com objetivos que se quer atingir com
as crianças e os principais meios para alcançá- los num processo de qualidade negociada.

Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil será utilizada também como ferramenta para a
avaliação da estrutura e funcionamento da Unidade, garantindo que a criança esteja num ambiente
seguro e adaptado de acordo com suas necessidades. Essa avaliação se dará com toda a comunidade e
no diálogo com os colegiados.
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Os indicadores apresentam a qualidade da instituição de educação infantil em relação a importantes
elementos de sua realidade: as dimensões.

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo
participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto pedagógico da unidade
educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento avaliando as metas definidas.
Através da mobilização e participação da comunidade na avaliação temos uma qualidade da instituição de
educação infantil, maiores ganhos para as crianças, para a sociedade e para a educação brasileira. Por isso, é
muito importante que todos os segmentos da comunidade sejam convidados a participar. 

Acentuamos de forma positiva a presença dos colegiados, o qual tem muito a contribuir para aprimorar a
gestão democrática como espaços de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas,
financeiras e políticas da escola. Dessa forma, o Conselho de Escola e CPA se tornam aliados na luta pelo
fortalecimento da unidade escolar e na democratização das relações de ensino. A democratização da gestão
por meio do fortalecimento dos mecanismos de participação na escola, em especial do Conselho Escolar, pode-
se apresentar como uma alternativa criativa para envolver os diferentes segmentos da comunidade local e
escolares nas questões e problemas vivenciados pela escola. Esse processo, certamente, possibilitará um
aprendizado coletivo, cujo resultado poderá ser o funcionamento da Gestão Democrática na escola.. As
reuniões foram programadas segundo as Diretrizes para a organização do Calendário Escolar da Rede
Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da
comunidade escolar. A unidade educacional, de acordo com sua Proposta Pedagógica, elaborou e apresentou
um Plano de Ação, resultado dos problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na
perspectiva de superá-los ou fortalecê-los. O Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou
objetivos) de aprendizagem. Mais amplo no sentido de que revela/trabalha os aspectos institucionais da
unidade educacional, tais como as relações com a comunidade, a cultura organizacional, as condições
infraestruturais, entre outros.

Abaixo os momentos, para a elaboração e concretização da Autoavaliação:

1º Momento: 1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas, 2ª - análise –
estabelecimento de relação entre: a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas, b) o Plano de
Ação da unidade educacional c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o
que é da parte institucional (global) da unidade educacional, embora as fronteiras entre elas são tênues. 3ª -
seleção dos indicadores da avaliação que a UE considera pertinente à sua realidade.

2º Momento: O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais relevantes à sua
realidade sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o
que já se avançou no semestre, o que é preciso avançar pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e
recursos.

A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá como parâmetro para
nortear o trabalho entre as fases de elaboração, execução e conclusão do instrumento pedagógico e a equipe
que o desenvolveu.

O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde são estabelecidas as
ações prioritárias para melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a
execução do Projeto Pedagógico.

Ao finalizar cada trimestre, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído passará por uma
avaliação reflexiva coletivo entre os pares, objetivando analisar os pontos fortes e fracos detectados na
execução da proposta. Dessa forma, teremos ao término do ano letivo embasamento através dos registros e
observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos e quais ações deverão ser replanejadas visando à
melhoria da prática educacional, levando-se em conta a criança enquanto sujeito da ação.

O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o trabalho Pedagógico da
Unidade Escolar, será trimestralmente avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) na
pessoa do supervisor da Unidade Educacional. Esta avaliação se dá através da analise de um relatório onde as
informações do trimestre como Acompanhamento do Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, Proposta de
atendimento de acordo com o Planejamento para o ano, Matrícula e frequência, Matrícula ativas ao final de
cada mês, Matrículas por Ordem Judicial ao final de cada mês entre outras, são relatados pela equipe gestora
da Unidade Educacional por meio de um relatório e encaminhados à supervisão que emitirá seu parecer,
encaminhando o mesmo para Coordenadoria de Educação Básica e Coordenadoria de Convênios.

No final do ano letivo, a Unidade Educacional elaborará um Plano de Trabalho constando relatório de todo
o Projeto Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Este Plano de Trabalho é elaborado pela equipe
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gestora juntamente com a equipe pedagógica da Unidade Educacional. O Plano de Trabalho finalizado será
encaminhado à Coordenadoria Básica de Educação e à Coordenadoria de Convênios para que seja avaliado e
dado os pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira feita pela instituição no decorrer do projeto.

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

Assim, a avaliação na Educação Infantil é considerada intrínseca ao processo educativo. Logo, essa
avaliação realizada com cada criança individualmente é durante todo o ano letivo permitindo ser contínua e
processual, através de observação, fotos, registros, diário de campo e de classe, painéis, portfólios, sem
objetivo de seleção, promoção ou classificação (MEC,2009). As docentes também tem como base para
avaliação dos registros escolares na Educação Infantil, a resolução CME nº 01/16, devendo garantir
experiências com as crianças que envolvam:
 
I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais
e formas de expressão - corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita,
em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
 III   - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos
significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
 IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, teatro, literatura e dança;
 V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e
cultural;
 VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades
educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais,
classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na
vida social;
 VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na
auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
 VIII - relação com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de
sua preservação para a vida, no cuidado consegue, 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.

Sob esse âmbito de avaliação e registro do cotidiano, é realizado um relatório individual de cada criança,
na qual apresentamos às famílias trimestralmente na RFE (Reunião de Família e Educadores), chamado de
relatório de desenvolvimento da criança.

 
 

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

As crianças podem dormir ou repousar, ir ao banheiro ou beber água quando necessitam?

Meta(s) definida(s)
Possibilitar que as crianças tenham esses momentos garantidos, sem colocar em risco as mesmas,
estando sempre com a supervisão de um adulto.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Organizar dentro da rotina momentos em que as crianças em grupos e com a supervisão do adulto
possam ir ao banheiro ou beber água. Garantir que as crianças tenham momento de sono e repouso
com qualidade, sabendo que esse momento é muito importante para seu desenvolvimento.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe pedagógica (Equipe gestora, docentes e monitores)

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Respeito ao ritmo das crianças
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Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo.

As crianças com deficiência recebem atendimento educacional especializado – AEE quando necessitam?

Meta(s) definida(s)
Possibilitar aos profissionais durante as reuniões pedagógicas maiores conhecimento sobre o trabalho
da Professora de EE, pois se trata de atendimento com as crianças publico alvo da educação especial e
também da inclusão das demais crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Durante as formações realizar palestras com os profissionais esclarecendo todas as dúvidas quanto às
atividades desenvolvidas pela professora de EE, em nossa unidade.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora e Professora de Educação Especial.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças

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

As tomadas elétricas estão colocadas no alto das paredes e possuem tampas protetoras seguras?

Meta(s) definida(s)
Tomadas elétricas com tampas protetoras seguras dentro dos padrões de segurança exigidos por lei.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Comprar protetores para as tomadas.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora e cogestora ANA BRASIL

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

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

A instituição tem procedimentos, preestabelecidos e conhecidos por todos, que devem ser tomados em caso
de acidentes?

Meta(s) definida(s)
Ter conhecimentos das medidas que devem ser tomadas em casos de acidentes dentro da unidade,
tonar esses procedimentos conhecidos por todos os profissionais e comunidade.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar reuniões e formações para o treinamento dos profissionais quanto as medidas que devem ser
adotadas nos momentos de acidentes dentro da unidade escolar, tornar esses procedimentos
conhecido pela equipe de profissionais e por toda comunidade escolar.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
SME / cogestora ANA BRASIL / equipe gestora

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

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

Há espaço organizado para a leitura, como bi-blioteca ou cantinho de leitura, equipado com estantes, livros,
revistas e outros materiais aces-síveis às crianças e em quantidade suficiente?

Meta(s) definida(s)
Organizar um espaço que possibilite as crianças o momento de leitura de livros, revistas e outros
materiais.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Organização da casinha de boneca para possibilitar as crianças o acesso a esses materiais.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe pedagógica (Equipe gestora, docentes e monitores)

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço e mobiliários que favorecem as experiências das crianças

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

Espaços e equipamentos acessíveis para crianças com deficiência?

Meta(s) definida(s)
Temos o balanço adaptado e alguns materiais, não sendo suficiente para a demanda atendida.
Solicitar a SME a adequação do bebedouro para inclusão da criança com nanismo.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar solicitação ao setor responsável - CAE e solicitar mais equipamentos adaptados para atender
as crianças público-alvo da educação especial.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora e SME/CAE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço e mobiliários que favorecem as experiências das crianças

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro Semestre e de acordo com a necessidade da unidade.

A instituição disponibiliza nas salas espelhos seguros e na altura das crianças para brincar e observar sua
própria imagem diariamente?

Meta(s) definida(s)
Instalação dos espelhos nas salas de aula para dar suporte no processo de autoconhecimento e
identidade da criança.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Solicitar a SME/CAE a colocação dos espelhos nas salas de aulas.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora e SME/CAE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço e mobiliários que favorecem as experiências das crianças

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

A instituição prevê móveis firmes para que os bebês e crianças pequenas possam se a-poiar ao tentar ficar de
pé sozinhos?

Meta(s) definida(s)
Possibilitar as crianças pequenas que possam ter apoio ao tentar ficar em pé e assim ter mais
segurança e autonomia.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Solicitar a SME/CAE a colocação de barras de apoio nas salas dos agrupamentos I, para as crianças
pequenas.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora e SME/CAE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço e mobiliários que favorecem as experiências das crianças

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

Há brinquedos que respondam aos interesses das crianças em quantidade suficiente e para diversos usos (de
faz de conta, para o espaço externo, materiais não estruturados, de encaixe, de abrir/fechar, de andar, de
empurrar, etc.)?

Meta(s) definida(s)
Possibilitar as crianças à utilização de brinquedos e materiais que contribuam para seu
desenvolvimento, disponibilizando diferentes brinquedos e matérias para o apoio pedagógico.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Solicitar a cogestora compra de brinquedos e materiais que possam ser adequados as necessidades
das crianças, possibilitando maior desenvolvimento de sua coordenação motora, entre outros.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora e cogestora ANA BRASIL

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Materiais variados e acessíveis às crianças
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Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro Semestre

Há objetos e brinquedos de diferentes materiais em quantidade suficiente e adequados às necessidades dos
bebês e crianças pequenas (explorar texturas, sons, formas e pesos, morder, puxar, por e retirar, empilhar,
abrir e fechar, ligar e desligar, encaixar, empurrar, etc.)?

Meta(s) definida(s)
Possibilitar as crianças pequenas à utilização de brinquedos e materiais que contribuam para seu
desenvolvimento, disponibilizando diferentes brinquedos e matérias para o apoio pedagógico.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Solicitar a cogestora compra de brinquedos e materiais que possam ser adequados as necessidades
dos bebes e das crianças pequenas, possibilitando maior desenvolvimento de sua coordenação
motora, entre outros.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora e cogestora ANA BRASIL

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Materiais variados e acessíveis às crianças

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

As professoras e demais profissionais sentem-se respeitadas/os pelos familiares?

Meta(s) definida(s)
Melhorar a conscientização das famílias quanto à importância e valioso trabalho de todos os
profissionais da Unidade. Comunicar com antecedência as mudanças necessárias no cotidiano.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Incluir nas pautas das RFE e Conselho de Escola o respeito que se deve ter com todos, visando o
pessoal e o profissional. Programar atividades pedagógicas que envolva as famílias e possibilitem
conhecer a rotina diária de suas crianças e as atividades realizadas dentro da unidade.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe pedagógica (Equipe gestora, professoras e monitoras)

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Respeito e acolhimento.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo

As professoras e demais profissionais conhecem os familiares das crianças (seus nomes, onde trabalham, sua
religião, onde moram, se as criança têm irmãos)?

Meta(s) definida(s)
Possibilitar aos professores e monitores ter acesso às informações das famílias.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
A instituição já tem em sua rotina administrativa, logo na matricula a família preenche a ficha de
caracterização possibilitando informações importantes da criança e família, essa ficha foi
disponibilizada para que as equipes possam realizar essa pesquisa com as famílias e utilizar no
trabalho pedagógico.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe pedagógica (Equipe gestora, professoras e monitoras)

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Respeito e acolhimento.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Inicio do ano letivo e de acordo com a demanda de matriculas

 

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

Para a Base Nacional Comum Curricular a Educação Infantil, a primeira etapa da educação básica consiste em interações e brincadeiras.
Para isso são assegurados 6 direitos de aprendizado e desenvolvimento sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se. Conforme a BNCC, na educação infantil o educador deve promover interações e brincadeiras que permitam a criança
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conhecer o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação;
espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Isso quer dizer que o educador deve refletir, selecionar, organizar, planejar,
mediar e monitorar todas as práticas de aprendizado para que sejam desenvolvidas as competências e habilidades assim estabelecidas no
documento.  A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra infância até a mais
avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e escrever, aprendizagens básicas para atingir
a cidadania e a participação ativa na sociedade. Nosso trabalho se baseia no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, pois
consideramos que o desenvolvimento da criança tem princípios no respeito, direito ao acesso à cultura e o atendimento aos cuidados.

Durante todo ano letivo a avaliação do desenvolvimento de cada criança será contínua, através de observação, fotos, registros, atividades
e participação de cada um.

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

I - é concebida na perspectiva de educação integral;

II - é prevista como um movimento de acompanhamento da trajetória individual da criança das ações educacionais, envolvendo o seu
pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e cultura, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação;

III - tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor material que subsidie a reflexão, o planejamento e o
replanejamento das ações educacionais para a permanente qualificação da Educação Infantil, e

IV – Será realizada pelos educadores, por meio de crítica, reflexiva e criativa no acompanhamento das brincadeiras, da relação da criança
com o outro, com o conhecimento e a cultura.

 

“A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e construção de conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo. Brincar é
uma forma de a criança exercitar sua imaginação. A imaginação é uma forma que permite às crianças relacionarem seus interesses e
suas necessidades com a realidade de um mundo que pouco conhece”.(Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil p.
107).

 

Conforme a resolução SME nº 10/2016, de 01 de setembro de 2016, devem ser garantidas experiências que envolvam:

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

 II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos no contexto das práticas sociais;

 III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas
sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;

 IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e
dança;

  V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;

VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio
de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas,
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se
entrelaçam na vida social;

VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde,
nutrição e bem-estar;

 VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a
vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;

 IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e;

 X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e
a cultura.

 § 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e educadores.

 § 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em variadas
formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de registros individuais da trajetória educacional das crianças.

 

Trimestralmente é realizada a RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda a observação feita da criança é apresentada através de um
Relatório Individual realizado pelos professores com o auxílio das monitoras e das pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento da
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criança que ocorre dentro do ambiente escolar e entregue aos pais no dia de Reunião onde podem tomar conhecimento do
desenvolvimento de sua criança e também dos projetos trabalhados. Esse relatório de desenvolvimento abrange todas as áreas:

   

1. Aprender a ser (desenvolvimento de competências pessoais):Competência pessoal que inclui desenvolver: Identidade; autoestima;
autoconceito; autoconfiança; querer ser; plenitude humana.

 

2.Aprender a conviver (desenvolvimento de competências sociais):Conviver é relacionar-se; aprender a comunicar-se; aprender a
interagir; aprender a se cuidar; aprender a cuidar do lugar de onde viemos; aprender a valorizar o saber social.

 

3. Aprender a fazer (desenvolvimento de competências produtivas):São competências produtivas: Capacidade de planejar, trabalhar e
decidir em grupo; interpretar dados; capacidade de descrever, analisar e interpretar dados, fatos e situações.

 

4.Aprender a conhecer (desenvolvimento de competências cognitivas):São competências cognitivas: Aprender a aprender; ensinar o
ensinar; conhecer o conhecer.

 

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

A gestão democrática é entendida como princípio que orienta os processos e procedimentos
administrativos e pedagógicos, no âmbito da escola e nas suas relações com os demais órgãos do sistema
educativo de que faz parte. O projeto político-pedagógico, na sua concepção coletiva que dignifica as
pessoas, por meio da utilização de um método de trabalho centrado nos estudos, nas discussões, no diálogo
que não apenas problematiza, mas, também, propõe, fortalecendo a ação conjunta que busca, nos
movimentos sociais, elementos para criar e recriar o trabalho da e na escola.

De acordo com a LDB em conjunto com os demais textos que regulamentam e orientam a Educação
Básica, destacam sobre a importância da participação da comunidade escolar e dos profissionais da
educação na tomada de decisões, quanto à elaboração e ao cumprimento do projeto político-pedagógico,
com destaque para a gestão democrática e para a integração da sociedade com a escola, bem como pelo
cuidado com as aprendizagens dos estudantes.

No CEI a gestão terá como princípio proporcionar o fortalecimento dos diversos segmentos da
comunidade escolar, garantindo autonomia aos gestores, à comunidade escolar, aos profissionais da
educação e as crianças, pois elas devem ser ouvidas na construção do processo educativo, compartilhando
as decisões de forma democrática, por meio da participação popular, garantindo os meios e as condições
favoráveis para que os processos de gestão sejam construídos coletivamente.

De acordo com as Diretrizes Municipais a gestão democrática tem como princípios a ética e a partilha
de decisões, visando cada vez mais a implementação de ações para a melhoria no atendimento prestado a
comunidade, as famílias e as crianças, garantindo a participação da comunidade escolar na definição,
implementação e na avaliação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras.

No CEI o trabalho será compartilhado pelos órgãos colegiados, pensando em uma gestão participativa.
A Equipe Gestora é formada pela Diretora Educacional, Vice-Diretora e Orientadora Pedagógica, todas com
Licenciatura Plena em Pedagogia. Esta equipe tem a responsabilidade pela gestão do projeto, desde sua
elaboração, implementação e incluem as atividades de organização, planejamento, orientação, supervisão
e direção de maneira a garantir que os objetivos traçados sejam alcançados, tem por objetivo acompanhar
e ter conhecimento de todos os assuntos pertinentes à Unidade Educacional. Esses assuntos, de cunho
pedagógico e/ou administrativos, são colocados em pauta e discutidos em Reuniões semanais, às Quartas-
feiras as 14:00 horas, nas dependências da direção para discussões pertinentes do cotidiano escolar e
dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao funcionamento da unidade e
questões que envolvam o desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico. Participarão destas
reuniões a direção, vice direção e orientadora pedagógica e convidados que sejam relevantes para a
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discussão e tomada de decisões. Sempre que necessário à equipe gestora se reunirá com os demais
integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao trabalho
em andamento e tais encontros serão registrados em impresso próprio. Nessas reuniões, são discutidas
também atividades previstas no Calendário Escolar, dificuldades e/ou situações apresentadas pelos
profissionais nas reuniões de formação entre pares.

A Equipe Gestora está sempre presente e disposta a participar e ajudar a resolver as dificuldades e a
partilhar as ideias apresentadas.

 Plano de Trabalho da Equipe Gestora

 

METAS AÇÕES

Elaboração coletiva da  Proposta
Pedagógica.

 Planejamento e reelaboração das propostas
apresentadas, avaliando as ações propostas com toda a
Comunidade escolar e seu entorno, promovendo a
integração e a participação de todos os envolvidos no
processo educacional.
 Através das Reuniões Pedagógicas possibilitar a
participação coletiva dos profissionais nos processos
avaliativos, contribuindo para a elaboração do PPP.
 Elaborar questionário a comunidade atendida pela
Unidade Educacional com informações sobre as crianças e
familiares com objetivo de conhecer a realidade da
comunidade atendida.

Elaboração e garantia do
cumprimento do Calendário Escolar
na Unidade.

O Calendário será elaborado de acordo com as
orientações da SME (Secretaria Municipal de Educação)
em resoluções especificas, com a participação da equipe
educacional e dos colegiados.

Organizar e presidir o Conselho de
Escola.

Presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do
Conselho de Escola, incentivando a participação da
comunidade escolar, nos debates e tomada de decisões da
Unidade que de tal forma venha fortalecer o Projeto
Pedagógico.

Participação e acompanhamento das
atividades pedagógicas nos
diferentes espaços realizados na
Unidade.

Coordenar  e  orientar  a  equipe  na  condução  do
 processo educacional, através de formações e reuniões.

 

Garantir a participação dos familiares
e equipe educacional nos processos
educativos.

Desenvolver um trabalho de conscientização, através de
reuniões e convites para participação dos familiares e
equipe educacional para compor os colegiados da unidade
escolar (Conselho de Escola e CPA – Comissão Própria de
Avaliação) e Reuniões de Famílias e Educadores podendo
participar na construção dos processos educacionais.

Oferecer        as      crianças      

um      ambiente agradável e seguro.
Garantir a manutenção do prédio e infraestrutura do
mesmo, a fim de adequá-lo de forma a atender as
necessidades das crianças e da Proposta Pedagógica.

 

Orientação à equipe de docentes
quanto ao registro avaliativos e
documentos referentes à vida escolar
da criança.

Organizar formações e orientações para que os
documentos e registros sejam realizados de forma correta
e de acordo com as orientações da SME. Os documentos
são: Relatórios Individual da Trajetória Educacional da
Criança, Diário de Classe entre outros.

 

Promover o trabalho em equipe,

Favorecer um ambiente em que a equipe venha realizar e
propor ações relacionadas ao diagnóstico das
necessidades identificadas na Unidade, através das
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valorizando as potencialidades e
estimular a criatividade dos
profissionais da unidade.

Formações entre pares e Reuniões Pedagógicas.
Realização de avaliações constante do desempenho dos
profissionais envolvidos no processo educacional.

 

Promover        momentos        de     

integração família/escola.

Conscientizar a comunidade da importância dos
colegiados e da participação em relação à educação das
crianças, incentivando- as a frequentar as reuniões de
pais e educadores e eventos propostos pela Unidade;

 
Garantir que todos os envolvidos no
processo educacional na unidade
escolar exerçam função educativa
em relação à criança. 

Organizar palestras, cursos e formações para equipe de
profissionais incentivando a exercer a função educativa,
tratando a criança como protagonista através de atitudes
de respeito, amor, carinho e principalmente de
responsabilidade.

 
Garantia da qualidade do bom
funcionamento da Unidade Escolar,
realizando gestão de recursos
materiais, infraestrutura e de
alimentação.

Executar atividades  de  atendimento  qualificado,
 cumprindo normas, leis e deveres pertinentes.

Realizar manutenção de equipamentos e estrutura da
unidade:

  Limpeza da caixa d’água e caixa de gordura;

  Trocas periódicas dos filtros;

  Cortes de gramas na unidade e dedetização;

  Orientação à equipe da limpeza para qualidade na limpeza
dos ambientes;
  Cumprir com orientações da Vigilância Sanitária quanto
aos cuidados para a prevenção da Dengue;
   Orientações à equipe da cozinha para a qualidade na
alimentação das crianças;
  Cumprir com as normas e orientações realizadas pela
CONUTRI/CEASA, garantindo o cumprimento do Cardápio
Escolar;
  Garantir a participação da equipe nas formações propostas
pela CONUTRI/CEASA e prezar pela entrega dos relatórios
solicitados pelo supervisor da CONUTRI/CEASA (relatório de
refeições servidas, inventários, entre outros). 

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DIRETORA:
 

Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto Político
Pedagógico, da Unidade Educativa; 
Implantar e implementar o processo de organização do Conselho de Escola, 
Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas,
conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade Escolar, 
Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Educativa,
Zelar pelo cumprimento da função social da escola, organizar e supervisionar o processo de matrícula, o
acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar,
Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade: Associações de Bairro, Conselho de
Escolas, e outros, 
Administrar o cotidiano Escolar; 
Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em relação à
limpeza, conservação, alimentação e higiene; 
Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e Descrição
de funções; 
Acompanhar o processo ensino aprendizagem, 
Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação e ONG, dificuldades no gerenciamento da
Unidade Escolar, bem como solicitar providências no sentido de supri-las; 
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Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua
conservação; 
Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de atender às
necessidades dos alunos; 
Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas referentes à
aprendizagem dos alunos;
Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados
atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades; 
Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria Municipal de
Educação; 
Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico; 
Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de
disciplinas de alunos, professores e funcionários; 
Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Escolar, em relação à
convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, etc.; 
Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma planejada em conjunto com o
departamento financeiro da ONG, atendendo às necessidades coletivas do Projeto Político Pedagógico;  

Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação,
atualização e redimensionamento de sua função; 
Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua
Unidade Escolar; 
Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar; 
Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de deficiências; 
Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria
Municipal de Educação. e Conselho Municipal de Educação; 
Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como,
comunicar as irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras; 
Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de Educação;
Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional; 
Cumprir a legislação vigente; 
Realizar outras atividades correlatas com a função;
Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche e Normas Internas da Creche;
Supervisionar o andamento das funções designadas ao vice diretor e na ausência do mesmo desempenhá-
las.

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO VICE DIRETORA:

Exercer atividades designadas pelo diretor da unidade escolar;
Na ausência do (a) diretor(a), é responsável pelas atribuições do mesmo e por toda a unidade escolar e
suas decisões;
Responsável por supervisionar o atendimento e andamento da secretaria escolar junto aos sistemas
Integre e Prodesp atualizados;
Responsável pelas atualizações constantes necessárias no sistema Prodesp; 
Supervisionar o trabalho da equipe da cozinha na elaboração das diversas planilhas;
Supervisionar o estoque alimentar fazendo, junto ao Ceasa, as solicitações necessárias e os
cancelamentos de entregas;
Informar a equipe da cozinha sobre todos os comunicados e procedimentos recebidos pelo Ceasa;
Supervisionar e fazer cumprir todas as normas da Vigilância Sanitária e Manual de Boas Práticas e
Manipulação;
Supervisionar e fazer cumprir as planilhas POP nos prazos determinados para seu cumprimento;
Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche e Normas Internas da Creche;
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Manter o ponto eletrônico dos funcionários em dia através de correções necessárias e ou cadastro dos
atestados e justificativas.
Entrega de holerites mensal e recibo de benefícios;
Supervisionar entrada e saída dos alunos, pais e transporte escolar.

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO ORIENTADORA PEDAGOGICA:

Articular e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, com foco em competências e habilidades;
Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, Planos Semanais de
aula e Projetos Educacionais;
Elaborar o Calendário escolar junto à direção, dentro da proposta da SME;
Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões de educação
básica e especial;
Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de cursos/aulas, com
foco na adequação à Proposta Pedagógica da escola;
Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, redefinindo estratégias,
junto com os professores;
Recomendar mudanças na forma de ensinar do professor para fortalecer suas habilidades em sala de aula,
estabelecendo uma relação de ajuda ao professor;
Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugerir à Direção a participação em
programas de desenvolvimento profissional;
Orientar o professor a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos objetivos de
ensino;
Planejar, coordenar e acompanhar os TDC (Trabalho Docente Coletivo);
Atuar como facilitador nas reuniões de TDC, estimulando a participação, comparando diferentes pontos de
vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos
utilizados;
Promover no TDC possibilidades de troca de experiências entre os professores, desenvolvimento de
atitudes de cooperação e co-responsabilidade, elaboração de formas de intervenção pessoais/e ou
coletivas, avaliação do trabalho e replanejamento, como também sessões de estudo mediante suporte
bibliográfico;
Orientar os professores a adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino que mobilizem
menos a memória e mais o raciocínio e outras competências cognitivas;
Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para promover o
desenvolvimento intelectual, social e físico da criança e da família;
Ajudar o professor no desenvolvimento da sua auto estima, do auto conceito e da motivação para ensinar
como um processo contínuo;
Estimular o aperfeiçoamento do corpo docente através de estudos sobre novos métodos, procedimentos
em sala de aula, materiais instrucionais e recursos de ensino;
Estimular e orientar o professor na realização do registro diário coletivo e individual e da auto avaliação
com seus alunos;
Incentivar e orientar os docentes na utilização intensiva e adequada dos materiais didáticos e de recursos
tecnológicos disponíveis;
Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelo professor e promover
ações para ampliar esse acervo. 

 

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

O CEI Bem Querer Professor Pierre Wiel, visa oferecer as crianças e as famílias atendidas um espaço acolhedor e seguro, possibilitando a elas o seu
envolvimento na construção dessa organização, respeitando as faixas etárias atendidas, suas curiosidades com o mundo que o cercam. Sabendo-se que a
Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de crianças da faixa etária de zero a cinco anos e onze meses, é coerente
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pensarmos nas características desta área da educação: idades específicas trazem demanda especificas.
No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho com
as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de forma que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir com o mundo e
com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como
ação principal  brincar e a partir dai, abrir caminhos para a manifestação livre de toda cultura produzida no grupo. 
 
 A unidade conta com três agrupamentos I e um total de 85  crianças com idades entre quatro meses a dois anos de idade e uma equipe totalizando doze
monitoras nas três salas em período integral e uma professora para cada sala no período da manhã.
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

 
Consideramos muito importante a parceria e a interação família/escola para que haja a construção de laços saudáveis favoráveis à troca de vivências e ao
pleno desenvolvimento da criança, sendo ela o principal sujeito da adaptação, tendo em vista esse olhar especial com nossos pequenos levando em
consideração a insegurança das crianças e até mesmo das famílias, proporcionamos um momento de acolhimento especial ,onde os pais puderam participar
das rotinas realizadas em nossa escola, trazendo assim maior tranquilidade e confiança na relação entre escola e família  . É um período flexível e de
transição entre a saída de casa e a entrada na escola, nesse período a criança e a família experimentam uma série de sentimentos: Expectativa, medo,
esperança, alegria, etc. Além da adaptação nesse ambiente novo é necessário se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e vários tipos de
estimulação. E no decorrer desse processo a confiança, respeito, carinho e parceria são fundamentais entre a família os educadores e a direção em todo
processo educativo.
 
ACOLHIMENTO
 
 A nossa rotina diária começa com a entrada e acolhida das crianças, depois o café, logo após damos início a roda da conversa (com música de “Bom Dia”, e
diversas músicas, histórias) momento de grande interação entre criança e educador. Depois é feita a higienização, atividades de estimulação, almoço e
soninho.
 
Nesse processo de adaptação procuramos oferecer um ambiente seguro e uma rotina diária flexível, respeitando que cada criança vivencia a adaptação de
maneira única, sendo que algumas demoram mais tempo para se sentirem acolhidas e seguras do que outras.
 
É fundamental respeitar a individualidade de cada criança e ficar atenta aos sinais que a criança demonstra nesse período para seguir desenvolvendo a
prática pedagógica. Durante esse período foi observado que alguns alunos apresentam aspectos importantes que indicam avanços em sua adaptação, alguns
já abrem os braços para a educadora, despedem-se dos pais, engatinham, andam ou correm para dentro da sala. E nesse período foram desenvolvidas
atividades de estimulação como: Percepção motora, sensações corporais, imaginação, etc.
 
Devido á todos esses aspectos o ingresso da criança na escola não depende apenas em adaptar-se ao novo ambiente, mas na forma em que a criança é
acolhida, a qualidade desse acolhimento garante uma boa adaptação e favorece o estabelecimento de vínculos e também a relação entre família, criança e
escola.
 
ROTINA
 
A rotina diária começa com o acolhimento na entrada das crianças, a roda do bom dia através de músicas que a maioria das vezes é realizada na sala de
aula, mas nada que impeça de acontecer no pátio, no quiosque ou entre outros espaços da creche.
 
 
HIGIENE
 
O banho e a escovação é diário na creche, é um momento de relaxamento, reconhecendo o próprio corpo, proporcionando o conforto, trocas de afetividade,
carinho e diálogo com as crianças.
 
 
REFEIÇÃO
 
Utilizamos o espaço do Lactário para a alimentação como:  almoço e jantar e assim compartilhamos a afetividade com as crianças, em um espaço limpo e
acolhedor.
 
 
SONINHO
 
Durante soninho procuramos proporcionar um ambiente acolhedor, tranquilo e confortável com colchões e berços  disponíveis para cada criança e lençol que a
família encaminha. É neste momento que a criança fica mais calma, além disso, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico, mental  e
emocional de cada um renovando suas energias.
 
 
MOMENTO LÚDICO
 
Utilizamos todos os espaços da unidade como: pátio, sala, solário, casinha da boneca, onde as crianças podem brincar livremente explorando os espaços e
brinquedos como: escorregador e cavalinhos. A hora do brincar é muito importante para o desenvolvimento psicomotricidade, coordenação motora da criança,
faz parte da rotina da sala para estimular o convívio e interação com outras crianças respeitando-as sempre. O nosso trabalho pedagógico foi em ensinar a
criança da melhor forma de conhecer, experimentar, estimular habilidades motoras básicas aliadas com o lúdico proporcionando independência da criança.
Observamos que durante este ano letivo, as crianças criaram uma autonomia muito grande para seu desenvolvimento.
Sempre iniciamos nossas atividades pedagógicas na roda da conversa, onde trabalhamos a rotina diária, calendário, chamadinha com cantigas infantis, e
através do nome deles para que se conheçam e socializem uns com os outros.

 
AGRUPAMENTO II
 
Contamos com seis salas e um total de  185 crianças com idades entre dois anos a três anos de idade e uma equipe totalizando 12 monitoras nas seis salas

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 109 de 226



em período integral e uma professora para cada sala no período da manhã.
 A proposta pedagógica leva  a criança  a explorar, descobrir, pensar e recebe influencias a todo momento, as atividades são programadas visando o bem de
forma significativa, respeitando seu processo de aprendizagem .
 Nesta fase as crianças aprendem de forma concreta, as brincadeiras e jogos fazem parte do ensino aprendizagem
No momento das refeições algumas crianças ainda necessitam da ajuda das educadoras para se alimentar dependendo o cardápio do dia, embora já sejam
capazes de segurar certos objetos.
 
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Buscaremos no acolhimento das crianças atende-las de maneira que elas se sintam seguras e amadas, buscar a cada dia a confiança de cada uma delas por
meio do carinho, da atenção dada a cada uma, em ouvi-las estar sempre conversando de forma sincera, porém acolhedora. Na entrada das crianças
costumamos recepcioná-los de forma alegre, carinhosa e atenciosa, confortando cada uma, pois o momento em que os pais ou responsáveis deixam as
crianças na porta da sala elas ficam tristes e além do choro, elas relutam para irem embora, costumamos  criar estratégias para que as mesmas sintam
confortáveis e com vontade de estarem na creche, uma das estratégias é recepcioná-las cada dia com um tipo de atividade, seja com peças de encaixe, com
brinquedos diversos, com bichos de pelúcia, com bexigas, tv com dvd musical, com livros e gibis, essas variedades de recepção atrai a criança a estar
participando e com o auxílio dos pais as crianças entram com seus cadernos e guardam na caixa que fica dentro da sala, criando um motivo para que elas
entrem se sentido feliz, demonstrando prazer em poder guardar seus cadernos.
 Realizamos um trabalho com atividades que envolvem o lúdico, ou seja, as brincadeiras que são importantes para o crescimento e aprendizado das crianças
desde pequenas; essas brincadeiras estimulam as crianças, na sala brincam com “bolinhas de sabão” e atividades utilizando pintura com as mãos.
 Alguns já assimilam as cores por meio da linguagem simbólica, são realizados os cantinhos com jogos de montar, para poder desenvolver a coordenação
motora das crianças, tamanho, e formas; além de observar como eles se comportam no relacionamento uns com os outros em atividades em grupo.
 Um momento que gostam muito é a hora de cantar, gostam dos gestos, das histórias que as músicas contam, dos sons, etc. Participam muito bem! E é
através da música que iniciamos nossa roda, “Bom dia amiguinho...”. Essa música os ajudou a decorar o nome dos coleguinhas.
 Trabalhamos também com as regrinhas e combinados através de imagens e assim manter uma boa convivência entre as crianças, expondo na sala um painel
com as regras e combinados.
 Durante as atividades dirigidas a turma é separada em dois ou três grupos nos cantinhos para poder acompanhá-los melhor, sempre sobre a observação do
professor e das monitoras.
 
 
MOMENTO DA RODA DA CONVERSA

 A roda de conversa é um método que consiste na criação de espaços de diálogos, em que os pequenos   podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e
a si mesmos. O objetivo é estimular a construção da autonomia por meio da problematização, da troca de informações e da reflexão.
 Após a chegada, o educador organiza a roda de conversa, onde as crianças podem trocar ideias e falar sobre suas vivências. Então todas as crianças tiveram
um momento para falar, é importante que todos estejam sentados de forma que possam ver-se uns aos outros, além de fomentar as conversas, estimulando
as crianças a falarem, e promovendo o respeito pela fala de cada um.
 Através das falas, pode conhecer cada uma das crianças, e observar quais são os temas e assuntos de interesse destas. Na roda, desenvolvemos atividades
que estimulam a construção do conhecimento acerca de diversos códigos de linguagens, como, por exemplo, marcação do dia no calendário, brincadeiras com
crachás contendo os nomes das crianças, jogos dos mais diversos tipos e outras.
 Depois de recebidas em sala no momento de roda são cantadas músicas infantis de roda e apresentado a rotina falando de tudo que seria trabalhado durante
o dia com as crianças das salas, o ambiente a onde nós iriamos, as regras da sala, os combinados em roda, após está apresentação, organizamos as crianças
para o momento das refeições sempre com higienização das mãos.
  

MOMENTO DA HISTÓRIA.

As crianças adoram ouvir histórias, e os adultos podem descobrir o enorme prazer de conta-las. Na Educação Infantil, enquanto a criança ainda não seja capaz

de ler sozinha podemos ler para elas mostrando as figuras sempre de uma maneira lúdica e divertida.

No momento da história é um momento, bem trabalhado com as nossas crianças um momento em que todas voltam a sua atenção para a dramatização e a

forma que é contada.

Também durante estes momentos do final da aula utilizamos dos fantoches para a cotação de história e o próprio livro para contarmos as história a nossas

crianças.

 

ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL

 

Quando estamos nos preparando para o momento da alimentação todas as crianças são chamadas uma por uma pelas educadoras para higienização das

mãos.

Durante o trajeto vamos cantando músicas de roda com as crianças passando pelos corredores, quando chegamos ao refeitório é colocada cada agrupamento

para sentar conforme a ordem de chegada, quando todos os agrupamentos estão no refeitório é cantada a música da refeição com todas as professoras e

monitoras e uma educadora fica na mesa a onde as outras começam a servir cada criança.

Após a refeição é oferecida as frutas para as crianças, onde com a orientação da professora e educadoras todos aprendem a pegar a fruta e come-las, então

quando todos terminam retornamos para a sala onde já foram colocados os colchões para que todos possam dormir.
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ESCOVAÇÃO E HORA DO SONO

 

Nos momentos de escovação todas as crianças participavam desse momento á qual cada criança vai ao banheiro com o auxílio da professora e educadoras

para realizar escovação, para ir ao banheiro são separados grupos de cinco crianças, onde cada uma leva a sua escova e com a orientação da professora e

educadoras aprendem a escovar os seus dentes.

Após esse momento retornamos para a sala organizamos o ambiente para que todos possam descansar. Durante estes momentos ensinamos durante o ano

as crianças a organizarem os sapatos e a colocá-los e tira-los, cada criança aprende conforme o seu tempo, são apresentados a todas as crianças alternativas

para que todos venham aprender a forma de organizar seus pertences. No momento da soneca todos dormem tranquilamente com a observação das

educadoras e professora.

  

AGRUPAMENTO III

 

Contamos com duas salas no período da manhã das 7:00 hrs as 11:00 hrs e duas  salas no período da tarde das 13:00 hrs as 17:00 hrs, com um total de 132 

crianças com idades entre três anos a cinco anos e doze meses de idade, todas as salas com uma professora.

 

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Este período é muito importante para criarmos vínculos afetivos com as crianças e também entre os familiares. Pois é neste momento que a criança deixa a

companhia dos pais ou responsáveis para passar a pertencer a outro grupo, onde encontrarão novos amigos e professora, que irão acompanhá-los por um

longo período. É onde precisamos ter cuidado e responsabilidade, pois queremos crianças seguras e felizes no ambiente escolar sendo este fator fundamental

no desenvolvimento social da criança.

Neste período realizamos várias atividades, recreação, reconhecimento do ambiente escolar, das salas ambientes, para que a criança comece a socializar com

a creche, funcionários, outras crianças e professoras, rodas da conversa para que possamos conhecer um ao outro.

Na adaptação, realizamos várias atividades onde trabalhamos com regras, limites e afetividade, onde as mesmas foram realizadas em salas ambientes

(linguagem, raciocínio e artes), realizamos brincadeiras recreativas, tradicionais e lúdicas, a fim de socializar a criança com o ambiente e pessoas, fazendo

que elas se sintam verdadeiramente acolhidas no âmbito escolar, deixando não só a criança satisfeita e feliz como também toda família.

 

 

Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os espaços e os tempos.

 

O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III , são realizados em salas ambientes organizadas, esse projeto de sala ambiente surgiu da sugestão

da equipe gestora em conjunto com os docentes para proporcionar um ambiente de pratica pedagógica mais eficaz utilizando o tempo e espaço diferenciado

em cada sala deixando fluir a criatividade em cada momento diferenciado através do rodizio. Será feito um cronograma para cada turma com os horários

alternados, tendo objetivo área de conhecimento tais como:

Sala de linguagem e Sala de artes; criar com o corpo formas diversificadas, sensações e emoções tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeira,

dança, teatro, música. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre vivencias, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea). De fotos, desenho

e outras formas de expressão. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando ritmos, escolher e folhear livros, procurando orienta-se por temas e

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas, recortar história ouvidas e planejar coletivamente roteiro de vídeos e encenações, definindo os

contextos os personagens, a estrutura da história. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeira de faz de conta,

encenações, criações musicais, festas. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções

bidimensionais e tridimensionais. Reconhecer as qualidades do som (Intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao

ouvir músicas e sons.

 Sala de matemática e sala de ciência; observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre eles, em experimentos

envolvidos fenômenos naturais e artificiais. Identificar e selecionar fontes de informações, para responder as questões sobre natureza, seus fenômenos, suas

conservações. Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltipla linguagem, (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em

diferentes suportes. Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças. Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimentos sobre

história dos seus familiares e da sua comunidade. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e

maneiras de pensar e agir. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Ampliar as

relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Demonstrar
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controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, Criar movimentos, gestos, olhares e mimicas. Adotar hábito de autocuidado relacionados a

higiene, alimentação conforto e aparência. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações

diversas.

 
     Toda pratica educativa no CEI será norteada pelo Caderno Curricular Temático Espaços e Tempos na Educação das crianças, documento elaborado pela

Coordenadoria Setorial de Formação, potencializando as pedagogias da primeira infância na relação com as sociedades e culturas, organizando e valorizando

tempos e espaços na Unidade Educacional.

 
     Os espaços estruturados do CEI estarão sempre organizados de forma que venha de encontro com as necessidades das crianças, sempre limpos, livres de

qualquer obstáculo que possa ocorrer qualquer incidente à criança, oportunizando seu pleno desenvolvimento global. A estrutura Educacional tem a seguinte

proposta de organização coletiva:

 
Parque: Esse espaço é muito apreciado pelas crianças, nesse ambiente acontecem além da exploração do espaço físico, a integração social com os colegas,

resolução de possíveis conflitos, são trabalhados a cooperação, os combinados, entre outros. O parque deve ser muito mais do que subir, descer, balançar e

sim um momento onde crianças e educadores podem criar e recriar brincadeiras de faz de conta.

 Esse espaço é utilizado diariamente pelas crianças, é um ambiente agradável que proporciona momentos de lazer livre e/ou proposto pelo educador no intuito

de enriquecer os projetos que estarão sendo desenvolvidos, reconhecer a natureza, despertando interesse, curiosidade sobre tudo que vê ao redor.  Nesse

sentido,  há a necessidade de valorizar as diferentes brincadeiras e formas de brincar que contribuirão  para inúmeras aprendizagens e para ampliação de

significados, promovendo a socialização e fortalecendo os laços de convívio harmonioso entre as crianças.

Pátio: Esse espaço  proporciona as crianças e todos profissionais da Unidade, momentos de muito aprendizado. No pátio as crianças brincam, ouvem

histórias, dançam, se apresentam no palco. Também é nesse espaço que a comunidade é recebida em festas e eventos.

Banheiros: O uso dos banheiros são utilizados durante a escovação, banho e necessidades fisiológicas, mas entende-se também esse ambiente como um

espaço de aprendizado, a higiene, autonomia são construídos nesses espaços, além de reconhecendo do corpo.

Salas de aula: Espaço de integração/socialização entre as crianças da turma e com os adultos, onde é realizado o acolhimento de forma lúdica, atividades

diversificadas, brincadeiras, músicas, roda de conversa. Nesses espaços as crianças juntamente com os educadores criam e recriam ambientes de acordo com

sua imaginação.

Esses espaços são organizados visando o desenvolvimento da criança, a curiosidade será aguçada pensando nos desafios e estimulações corporais, cognitivas

e motoras. Também serão propostas atividades que visem desenvolver na criança a percepção e exploração do ambiente e de si mesma, organizando o

pensamento além de trabalhar seus afetos e sensibilidade na relação com o outro.

 Esses espaços visam promover segurança, confiança e diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o

trabalho com as diferentes linguagens, é fundamental que esse espaço promova o desenvolvimento integral da criança e a interação criança/criança;

criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a promoção da identidade pessoal.

Refeitório:  A hora da alimentação é um momento de celebração, de vivências, afetos e partilhas, onde não respeita apenas o objetivo de se alimentar, mas

a troca de experiências e o momento onde a criança compartilha um prazer e um modo de ser e viver. O se alimentar tem a igual importância em relação ao

desenvolvimento das crianças como qualquer outra atividade organizadas em projetos. Pensar e planejar  um espaço prazeroso e convidativo, que educa

enquanto cuida será um dos objetivos do CEI, possibilitando a integração entre as turmas, uma vez que essa vivência envolve o cotidiano da instituição

educativa.

 Para as crianças maiores atendidas no Agrupamento III será oportunizado o autoservimento dos alimentos nos momentos das refeições, trabalhando assim, a

autonomia, respeitando as escolhas dos alimentos, não esquecendo que nesse momento o educador também é protagonista, mediador, e a estimulação na

experimentação de novos alimentos é de suma importância para o aprendizado da criança.

Sala da Equipe Gestora:  As duas salas destinadas a equipe gestora serão utilizadas de acordo com a demanda, atribuições cotidianas administrativas e

pedagógicas, atendimento dos profissionais em suas Formações Continuada e o que mais tiver necessidade e também a comunidade será atendida em

reunião com educadores/Equipe Gestora.

A Equipe Gestora precisa estar totalmente envolvida com o trabalho educativo, realizando ações compartilhadas com as famílias, proporcionando a todos

experiências sem divisão e hierarquização, assentada numa Gestão Democrática.
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Vale a pena ressaltar que todos os ambientes não citados como: corredores, tanque de areia, espaço externo, por exemplo, são utilizados por todos, com

igual importância, pois é através desses espaços que a criança tem a oportunidade de se desenvolver integralmente.

Segundo as Diretrizes Curriculares Municipais:

“Todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compõem o currículo: carinho, beijo, toque, banho,
trocar fraldas, descansar, dormir quando tiver vontade, calçar os sapatos, vestir a roupa (…)  dentre tantas outras
práticas intencionais, que na instituição de Educação Infantil, são planejadas e avaliadas, com a mesma importância
na configuração curricular, ou seja, desenhar não se sobrepõe a lavar as mãos para se alimentar e trocar fraldas é
tão importante quanto contar uma história.” (p. 16)

 
 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, é coerente
pensarmos nas características desta área da educação: idades específicas trazem demandas especificas.
 
No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho com
as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de forma que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir com o mundo e
com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como
ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre de toda cultura produzida no grupo.
 
 A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e implica na transformação de saberes já construído. Remete-nos a Paulo
Freire para alertar sobre os desafios de uma pedagogia transformadora e a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela
envolvidos, por isso gera medo.
 
"Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na
reflexão da prática". (FREIRE, 1991: 58).

A Formação Continuada é elaborada pensando no trabalho do profissional (professor/monitor) trazendo uma reflexão sobre o próprio trabalho, prática e
teoria. Nas reuniões são abordados assuntos como trocas de aprendizados que colaboram para o desenvolvimento pessoal e profissional dos profissionais da
unidade. 
A Formação Continuada dos colaboradores é importante, pois é através dela que os profissionais melhoram gradativamente sua atuação dentro da
instituição.  Não sendo diferente das outras áreas da educação, a formação dos docentes para o ensino infantil é fundamental, pois serve como base para a
formação das crianças. A formação continuada da Unidade Educacional, trabalha na busca constante da qualidade de ensino, oferecendo treinamento para
seus profissionais e equipe pedagógica.  Desta forma, são apontados temas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, éticas, condutas e questões
gerais da rotina dos quais são discutidos e refletidos coletivamente pelos docentes e equipe pedagógica.
A Formação Continuada é um direito de todos os profissionais de Educação, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano Nacional da
Educação (PNE). Em consonância com esses direcionadores, promovemos iniciativas de Formação Continuada para os professores e monitores do CEI.
Visando a necessidade e a importância da formação continuada que nos mobilizou para contemplar e refletir acerca de temas pertinentes ao âmbito
educacional. Para tanto os temas são norteados pela percepção das necessidades encontradas pela equipe e nos trabalhos desenvolvidos com as crianças
desta unidade escolar, visando o bem estar dos nossos pequenos, criando assim um ambiente harmonioso e seguro.
Com relação aos saberes do movimento, o processo de formação continuada tem o objetivo de subsidiar a ação dos professores e outros profissionais que
atuam na Educação Infantil para um trabalho educativo que o contemple como uma linguagem da criança. O desafio é fazer com que a formação continuada
seja um espaço que favoreça a formação de profissionais que reconhecem e assumem o seu papel central na implantação das políticas educativas. Um espaço
de produção e troca de diferentes saberes por meio de um processo permanente de reflexão sobre a prática docente.

De acordo com o Termo de Referência Técnica 2016 no item 6. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS - Os profissionais docentes e de apoio, que
trabalham diretamente com as crianças, têm garantido em sua jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas
semanais. A Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profissionais, de modo a possibilitar que os professores e/ou monitores reúnam-se,
semanalmente, durante 02 horas consecutivas, no início ou final do período letivo, para discussão das práticas pedagógicas tendo a luz da legislação
educacional como pano de fundo e coordenação do Orientadora Pedagógica da Instituição.
 
O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula como fora dela. Partindo-se desse princípio,
entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando, discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas. Nossa proposta dará ênfase para a
articulação do Projeto Político Pedagógico par e passo com o Plano de Ensino das docentes.
 
Nos horários de formação semanal será desenvolvido o plano de trabalho de temas mencionada no item 4.6 este documento.
 
A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar voz as experiências práticas e consequentemente, as demandas
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formativas dos profissionais combinando tais relatos com conceitos relacionados à educação infantil em geral. Também envolve a construção e uma postura
de educador pesquisador de sua própria prática em busca da melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua
prática pedagógica.
 
As Reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) acontecem todas as quintas-feiras das 11h às 13h, com a p resença das docentes de todos os
agrupamentos, incluindo a professora de Educação Especial, coordenada e acompanhada pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos outros
integrantes da equipe gestora.
 
 As Reuniões com as monitoras é dividido em dois grupos, cada grupo com duas horas de estudo e trabalho todas as terças e quintas-feiras nos horários das
07:00 h às 09:00 h.
 
As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica junto com a equipe, foi feito um levantamento das demandas apontadas pelos profissionais e a partir
de observações do cotidiano escolar, a formação é dividida em informação, formação e planejamento sobre o trabalho. Durante as reuniões faz-se uma
devolutiva do que foi apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada num livro Ata pelas participantes. Os assuntos que foram discutidos
em formação são levadas as reuniões com a Equipe Gestora para serem resolvidos da melhor forma.
 

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

Quando se refere à formação continuada, são enfatizados os seguintes aspectos do profissional: a formação, a profissão, a avaliação e as
competências que cabem ao profissional. 
O educador que está sempre em busca de uma formação contínua, bem como a evolução de suas competências tende a ampliar o seu
campo de trabalho. É relevante destacar que Educação Permanente, Educação Continuada e Educação em Serviço são processos
que se caracterizam pela continuidade das ações educativas, ainda que se fundamentem em princípios metodológicos diferentes,
e quando implementadas em conjunto possibilitam a transformação profissional através do desenvolvimento de habilidades e
competências e assim fortalecem o processo de trabalho. (COTRIM, 2009).
A Associação Nazarena Assistencial -ANA, pensando em um melhor atendimento para as crianças, acredita que separar tempo de
formação para a prática de oficinas específicas com sua equipe de monitoras e professores da educação infantil, irá aprimorar o trabalho
já realizado.

Os temas foram elaborados juntamente com a equipe gestora, monitoras e docentes com base na realidade vivenciada pela unidade
escolar, afim de buscar meios e recursos para enriquecer ainda mais o trabalho já realizado, entre as sugestões feitas as que mais se
destacaram foram:

·         Como lidar com a birra;
·         Aceitação, Regras e Resistência;
·         Autismo e diferentes síndromes;
·         Psicomotricidade e Ludicidade;
·         Posturas no ambiente de trabalho, empatia, pensar no outro;
·         Síndrome do pensamento acelerado;
·         Fases do desenvolvimento das crianças;
·         Estatuto da criança e adolescente;
·         Doenças respiratórias, refluxo;

 
 

Os temas serão trabalhados no sentido de ampliar a teoria e prática pedagógica dos professores, sendo sempre flexibilizados de acordo
com a necessidade do cotidiano da unidade.

 

 

DOCENTE
 

TEMA DE FORMAÇÃO
DE PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Socialização de textos
semanais trazidos pelos

professores

Professoras Durante o
ano letivo

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura,
Discussão em

grupo,
Dinâmicas de

grupo, registros
escritos e

fotográficos.

Incentivar o
docente a dividir e

socializar seus
conhecimentos
com o coletivo

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento do
tema.
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Compartilhamento de
experiências pelos

docentes e trocas de
ideias entre os mesmos

Professoras Durante o
ano letivo

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Discussão em
grupo

Incentivar o
docente a fazer

reflexões sobre a
sua prática

pedagógica na
formação e

desenvolvimento
das crianças.

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento do
tema

Cursos e oficinas
educacionais

Professoras Durante o
ano letivo

CEFORTEP
 
SME

Buscar novas
ideias e

estratégias
para o

crescimento
profissional e

prática
pedagógica

Buscar novas
idéias e

estratégias para o
crescimento
profissional e

prática
pedágógica

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento do
tema

Avaliação do ano de
2019 ressaltando os
pontos positivos e

negativos.
Construção e

organização dos
projetos, semanas

educativas, estudos do
meio 2020 e

orientações sobre o
preenchimento dos

diários

Orientadora
pedagógica e
Vice direção

3 dias
23/01
30/01

 

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, leitura e

reflexão

Levar o professor
a partir do olhar e

avaliação de
2019,a repensar e

construir os
projetos do ano de

2020.
 
 
 

A avaliação será
dada através de
observação do

conteúdo, e
construção do plano

de 2020.

Integração da guarda
municipal de  Campinas

PROIN 06/02 CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Apresentação
dos trabalhos

realizados pela
guarda

Incentivar os
docentes nas
escolhas dos

temas a serem
trabalhados

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento do
tema

Os campos de
experiências

Vice direção       3 dias
13/02
20/02
27/02

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura e
discussão em

grupo

Levar o docente a
refletir e se

aprofundar sobre
a organização
curricular da

Educação Infantil
na BNCC

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento do
tema

Discussão do texto :
Orientações para

acolhimento inicial de
Famílias e crianças

Orientadora
pedagógica

2 dias
05/03
12/03

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, leitura e

reflexão

Levar o docente a
refletir e se

aprofundar sobre
a organização e a

importância do
acolhimento

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento do
tema

Síndrome mão- pé -
boca

Enfermeira
convidada

1 dia
19/03

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

multimidia Levar o docente a
se aprofundar

sobre a síndrome,
criando assim

meios para evitar
contágios

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento do
tema

A importância da
Rotina

 

Orientadora
pedagógica

1 dia
26/03

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, leitura e

reflexão

levar o docente a
refletir sobre a

importância de se
estabelecer em
sala de aula a

rotina

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento do
tema

Discussão do Texto:
Criando espaços e

Orientadora
pedagógica

2 dias
       02/04

CEI Bem
Querer

Leitura,
Dinâmica de

Levar o professor
a repensar sua

A avaliação será
dada através de
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tempos do Caderno
Curricular temático

Educação Básico

09/04
 
 

Prof. Pierre
Wiel

grupo,
Registros
escritos e

fotográficos

prática e ações
sob um novo olhar

através da
educação e a

estimulação da
criatividade dentro

da educação

observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando
semanários

Vídeo: Retratando a
importância do Brincar

,Ivan Cruz
 
 

Orientadora
pedagógica

1 dias
16/04

 

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

 
Multimidia

 
 

Ampliar o
conhecimento do

brincar na
educação infantil

 
 

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

Inteligência emocional
vinculada ao ambiente

de trabalho

Orientadora
pedagógica CEI

Bem Querer
Célia Gaspar

 

1 dia
23/04

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Multimidia
 
 

Levar o professor
a repensar na sua
prática enquanto
profissional e a
importância da

sua saúde
emocional.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando
semanários

Diretrizes curriculares
da Educação Básica

para a Educação
Infantil

Orientadora
Pedagógica

3 dias
30/04
07/05
14/05

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de

grupo,
Registros
escritos e

fotográficos

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações

sob um novo olhar
através da

educação e a
estimulação da

criatividade dentro
da educação

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando
semanários

Oficina de Brinquedos
adaptados para as

crianças com
necessidades especiais

Professor de
Educação
especial

1 dia
21/05

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Dar ao professor
oportunidade de

promover a
brincadeira sua

pratica e
aumentar seu

leque de opção de
trabalho junto a

inclusão

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários,relatos
e cotidiano

Palestra : O desenho Psicopedagoga 1 dia CEI Bem Dinâmica de Oportunizar ao A avaliação será
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revela uma vida convidada 28/05 Querer
Prof. Pierre

Wiel

grupo, oficina
com registro
fotográfico

professor um olhar
atento aos

desenhos e traços
das crianças

dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários,relatos
e cotidiano

Texto : A importância
sobre os registro feito

pelos professores

Orientadora
pedagógica

1 dia
04/06

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Levar o docente a
ser consciente

sobre as bases em
que ele

fundamenta a sua
prática

pedagógica
permitindo-se a

fazer uma
avaliação contínua

do seu trabalho
escolar diário

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários,relatos
e cotidiano

 
Oficina: Jogos, Criação
Musical, usando a voz

,o corpo e o movimento
 
 

Orientadora
pedagógica

2 dias
18/06
25/06

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, registros

e discussões

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações

sob um novo olhar
através da arte e

educação e
música, como

novas
possibilidades da
construção de um

projeto

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários,relatos
e cotidiano

Palestra :
Desenvolvimento da

personalidade  da
criança

Psicólogo
Convidado

1 dia
06/08

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Multimidia Levar o professor
a repensar suas
definições e a

elaboração de um
currículo

siginificativo que
contemple o

desenvolvimento
da crianças

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários,relatos
e cotidiano

Discussão do texto:
Perceber, falar; pensar

arte. Do livro
Interações: Onde está a

arte na
infância.Blucher,2012

Orientadora
pedagógica

3 dias
13/08
20/08
27/08

 

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

 
Levar o professor

a repensar sua
prática e ações

sob um novo olhar
através da arte e

educação, e a
estimulação da

criatividade dentro

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
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da educação
 
 
 
 
 

produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

Estudos sobre a
concepção de infância
tendo como base as

diretrizes curriculares
nacional e municipal

Orientadora
pedagógica

3 dias
03/09
10/09
17/09

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura dos
documentos,
registros e

diálogos para a
construção

coletiva sobre a
concepção de

infância

Proporcionar ao
professor pensar e

repensar sua
prática dos planos

de ensino
priorizando a
criança e suas
especificidades

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final

Educação Inclusiva:
Concepção do Autismo

e a importância da
estimulação sensorial

Professora de
educação
especial

2 dias
24/09
01/10

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura, vídeo e
Dinâmica de

grupo

Proporcionar ao
professor ações e
práticas sobre um

novo
olhar da inclusão

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

Diálogo sobre o texto:
“Criatividade, ética e

Educação”. Sátiro
Angélica: Brincar de
pensar Ática,2013

Orientadora
Pedagógica

1 dia
08/10

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura,
dinâmica de

grupo,
seminário sobre

o tema
apresentado

Oportunizar ao
professor um olhar
através da arte e

educação, e a
estimulação da
criatividade no
trabalho com as

crianças

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

Estudo do texto
Comunicado SME/DEPE

no 110/2016 com
enfoque em concepção

de currículo e
considerações para

avaliação

Orientadora
Pedagógica

3 dias
15/10
22/10
29/10

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura
individual e/ou
em grupo sobre

o texto,
discussão
coletiva

Repensar as suas
definições e a

elaboração de um
currículo

significativo que
reflita sobre os

processos
avaliativos na

educação infantil

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

Palestra :Direito da
criança e adolescente e

a responsabilidade
enquanto educador

Orientadora
pedagógica

1 dia
05/11

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Discussão do
tema abordado

na palestra

Levar o professor
a repensar suas
definições e a

elaboração de um
currículo

significativo que

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a
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contemple os
direitos da criança

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

Palestra violência x
negligencia? Qual a
diferença?

Conselheiro
tutelar

convidado

1 dia
12/11

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Levar o professor
a repensar suas
definições e a

elaboração de um
currículo

significativo que
contemple os

direitos e cuidados
das crianças

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

Discussão do texto:
perceber,falar;pensar
arte.do livro Interações:
Onde esta a arte na
infância.Blucher,2012

Orientadora
pedagógica

3 dias
19/11
26/11
03/12
 
 
 

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, registros

e discussões

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações

sob um novo olhar
através da arte e

educação, e a
estimulação da

criatividade dentro
da educação

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano

discussão da formação
de 2020 e sugestões de
temas para a
elaboração prévia do
plano de trabalho na
formação de 2021.

 Professores e
Orientadora
pedagógica

2 dias
10/12
17/12

CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Relatos,
depoimentos e
considerações,
discussão em

grupo e registro
escrito.

Levar o docente a
refletir sobre a
necessidade e
importância da

formação
continuada no
âmbito do TDC.

A avaliação será
dará através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento do
tema

Elaboração do Plano de
Trabalho Coletivo

Todos os
professores

1 dia CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura,
Registros
escritos

Elaborar
coletivamente por
agrupamentos o
plano de trabalho
a ser desenvolvido

em 2020

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano.

discussão,
planejamento e
apresentação dos
Projetos Anuais.

Orientadora
pedagógica

1 dia CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Levar o professor
e a repensar sua

prática e organizar
seu currículo
conforme o

projeto
apresentado.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social
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relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano, e

relatórios
trimestrais.

elaboração de
Relatórios dos Projetos
desenvolvidos.

Todos os
professores

1 dia CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura,
Registros
escritos

Incentivar o
professor a

elaboração de um
relatório focando
na Avaliação do

trabalho
pedagógico

realizado ao longo
do ano.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema, aproximação

com a prática e
leitura desses
relatórios sob

enfoque avaliativo.,
discussão das etapas para
elaboração do Plano de
Trabalho individual

Todos os
professores

2 dias CEI Bem
Querer

Prof. Pierre
Wiel

Leitura,
Registros
escritos

Elaborar
coletivamente por
agrupamentos o
plano de trabalho
a ser desenvolvido

em 2020.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento do
tema; a

aproximação com a
prática social

relacionada ao
produto final,
observando

semanários, relatos
e cotidiano.

 

 

                                                                     Monitor
 

TEMA DE FORMAÇÃO
DE PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Leitura de normas internas
com discussão

Orientadora
pedagógica

1 dia CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura, Dinâmica de grupo,
Registro escritos e fotográficos.

Incentivar o 
Agente

Educacional a
repensar suas

práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação será
contínua,

verificando a
participação e

as mudanças de
atitude na

importância
dessas

mudanças nas
crianças.

Socialização de
textos semanais
trazidos pelas

monitoras

         Monitoras Durante
o ano
letivo

CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura, Discussão em
grupo,Dinâmicas de

grupo,registros escritos e
fotográficos.

Incentivar as
monitoras a

dividir e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento
do tema.

Compartilhamento de
experiências pelas
monitoras e trocas
de ideias entre os

mesmos

      Monitoras Durante
o ano
letivo

CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Discussão em grupo Incentivar as
monitoras a

fazerem
reflexões sobre
a sua prática na

formação e
desenvolvimento

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento
do tema.
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das crianças.Ornamentação de
festas da escola e
oficinas educacionais

Orientadora
pedagógica e monitoras

Durante
o ano
letivo

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Confecção de itens de decoração para
festas, e brinquedos pedagógicos

Incentivar as
monitoras na
participação de
cada detalhe na
preparação de
 festas e
atividades
educacionais

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema

Elaboração e
avaliação do projeto

pedagógico

      Monitoras 2 dias CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,estudos,reuniões com
equipe

educativa,comunidade,colegiados
e crianças através de pesquisas e

questionários

Garantir que a
equipe

educativa
desenvolva e

realize o
trabalho coletivo

baseado no
projeto

pedagógico

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento
do tema.

Discussão do texto :
Orientações para

acolhimento inicial
de Famílias e

crianças

Orientadora
pedagógica

2 dias CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Dinâmica de grupo, leitura e
reflexão

Levar o
educador a
refletir e se
aprofundar

sobre a
organização e a
importância do

acolhimento

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento
do tema

Síndrome mão- pé -
boca

Enfermeira
convidada/orientadora

pedagógica

1 dia CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

multimidia Levar o monitor
a se aprofundar

sobre a
síndrome,

criando assim
meios para

evitar contágios

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento
do tema

A importância da
Rotina

 

      
Orientadora               
pedagógica

1 dia CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Dinâmica de grupo, leitura e
reflexão

levar o monitor a
refletir sobre a
importância de
se estabelecer
em sala de aula

a rotina

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento
do tema

Discussão do Texto:
Criando espaços e

tempos do Caderno
Curricular temático

Educação Básico

       Orientadora      
         pedagógica

2 dias CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura, Dinâmica de grupo,
Registros escritos e fotográficos

Levar o
educador a

repensar sua
prática e ações
sob um novo

olhar através da
educação e a

estimulação da
criatividade
dentro da
educação

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
do tema; a

aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto final

Inteligência
emocional vinculada

ao ambiente de
trabalho

Orientadora               
pedagógica

1 dia CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimidia
 

Levar o
educador a

repensar na sua
prática enquanto
profissional e a
importância da

sua saúde
emocional.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
do tema; a

aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto final
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Diretrizes
curriculares da

Educação Básica para
a Educação Infantil

Orientadora               
pedagógica

3 dias CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura, Dinâmica de grupo,
Registros escritos e fotográficos

Levar o
educador a

repensar sua
prática e ações
sob um novo

olhar através da
educação e a

estimulação da
criatividade
dentro da
educação

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
do tema; a

aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto finalOficina de

Brinquedos
adaptados para as

crianças com
necessidades

especiais

Professora de
educação especial

2 dias CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Dinâmica de grupo, oficina com
registro fotográfico

Dar ao educador
oportunidade de

promover a
brincadeira sua

pratica e
aumentar seu

leque de opção
de trabalho junto

a inclusão

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
do tema; a

aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto final

Palestra : O desenho
revela uma vida

Psicopedagoga
convidada/orientadora
pedagógica

1 dia CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Dinâmica de grupo, oficina com
registro fotográfico

Oportunizar ao
educador um

olhar atento aos
desenhos e
traços das
crianças

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
do tema; a

aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto final

Oficina: Jogos,
Criação Musical,
usando a voz ,o

corpo e o movimento
 
 

Orientadora
pedagógica

2 dias CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Dinâmica de grupo, registros e
discussões

Levar o
educador a

repensar sua
prática e ações
sob um novo

olhar através da
arte e educação
e música, como

novas
possibilidades da

construção de
um projeto

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
do tema; a

aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto final

Palestra :
Desenvolvimento da

personalidade  da
criança

Psicólogo Convidado 1 dia
 

CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimidia Levar o
educador a

repensar suas
definições e a
elaboração de
um currículo

siginificativo que
contemple o

desenvolvimento
da crianças

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
do tema; a

aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto final

Discussão do texto:
Perceber, falar;

pensar arte. Do livro
Interações: Onde

está a arte na

Orientadora
pedagógica

3 dias
 

CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre

Dinâmica de grupo, registros e
discussões

Levar o
educador a

repensar sua
prática e ações
sob um novo

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com

aprofundamento
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infância.Blucher,2012 Wiel olhar através da
arte e educação,
e a estimulação
da criatividade

dentro da
educação

do tema; a
aproximação
com a prática

social
relacionada ao
produto final

discussão da
formação de 2020 e
sugestões de temas
para a elaboração
prévia do plano de

trabalho na formação
de 2021.

Professores e
Orientadora
pedagógica

2 dias
 

CEI
Bem

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Relatos, depoimentos e
considerações, discussão em

grupo e registro escrito.

Levar o
educador a

refletir sobre a
necessidade e
importância da

formação
continuada

A avaliação será
dará através de
observação do
conteúdo com

aprofundamento
do tema

 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

DEMANDA DE
INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL
PELA

MANUTENÇÃO
AÇÃO REALIZADA CRONOGRAMA

LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA SANASA SOLICITAÇÃO REALIZADA
AO SETOR RESPONSÁVEL

JANEIRO (JÁ
REALIZADO)

JULHO

DEDETIZAÇÃO CAE SOLICITAÇÃO REALIZADA
AO SETOR RESPONSÁVEL

JANEIRO (JÁ
REALIZADO)

ABRIL

JULHO

OUTUBRO

 

MANUTENÇÃO NAS SALAS
COM INFILTRAÇÃO
(GOTEIRAS) 1 SALA

CAE
SOLICITAÇÃO ENVIADA AO
CAE, CAPITAL HUMANA –
SERVIÇO JÁ REALIZADO.

JANEIRO (JÁ
REALIZADO)

DESOBSTRUÇÃO DOS RALOS
E BUEIROS EXTERNOS DA
UNIDADE (QUANDO CHOVE
ALAGA TODA PARTE
EXTERNA, DIFICULTANDO A
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS).

CAE

E-MAIL ENCAMINHADO AO
CAE PARA REALIZAR A
MANUTENÇÃO NOS RALOS
E BUEIROS EXTERNOS DA
UNIDADE. SERVIÇO JÁ
REALIZADO.

FEVEREIRO (JÁ
REALIZADO)

COLOCAÇÃO DA TAMPA EM
AÇO DA CAIXA DE GORDURA
.

CAE
SOLICITAÇÃO ENVIADA AO
CAE – SERVIÇO JÁ
REALIZADO.

FEVEREIRO (JÁ
REALIZADO)

MANUTENÇÃO EM TODOS
OS CHUVEIROS

 

COGESTORA

EQUIPE DE

MANUTENÇÃO ESTÁ
SENDO REALIZADA EM
TODOS OS CHUVEIROS.

FEVEREIRO  (JÁ
REALIZADO)
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MANUTENÇÃO
DA UNIDADE

RETIRADA DAS MURETAS DO
LACTÁRIO CAE

SOLICITAÇÃO REALIZADA,
SEGUNDO VISTORIA O
SERVIÇO SERÁ REALIZADO
EM MARÇO.

MARÇO

MANUTENÇÃO DOS PISOS
PAVIFLEX DAS SALAS - PISOS
DANIFICADOS.

CAE SOLICITAÇÃO ENVIADA AO
SETOR RESPONSÁVEL SEM PREVISÃO

MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA
UNIDADE

CAE

ORÇAMENTO EM
ANDAMENTO

REBAIXAMENTO DA
ILUMINAÇÃO

PRIMEIRO
SEMESTRE

MANUTENÇÃO TANQUE DE
AREIA CAE

SOLICITAÇÃO DE AREIA
REALIZADA AO SETOR
RESPONSÁVEL – NÃO TEM
AREIA PARA FORNECER NO
MOMENTO

PRIMEIRO
SEMESTRE

CONSTRUÇÃO DE UMA
PAREDE DE azulejo NO PÁTIO
DA UNIDADE (PARA
REALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS).

CAE REALIZAR SOLICITAÇÃO AO
SETOR RESPONSÁVEL SEM PREVISÃO

MANUTENÇÃO EM TODOS
OS RALOS INTERNOS E
BANHEIROS – TROCA DOS
RALOS.

COGESTORA SOLICITAR AO SETOR
RESPONSÁVEL

PRIMEIRO
SEMESTRE

 

ADAPTAÇÃO DO BEBEDOURO
INFANTIL

COLOCAÇÃO DE SUPORTE
NO BEBEDOURO PARA
FACILITAR A UTILIZAÇÃO
DAS CRIANÇAS. (TEMOS
UMA CRIANÇAS COM
NANISMO).

CAE
REALIZAR A SOLICITAÇÃO
AO SETOR RESPONSÁVEL
ATRAVÉS DE E-MAIL

SEGUNDO
SEMESTRE

 

PINTURA DO PISO – PÁTIO
DA UNIDADE

CAE E
COGESTORA

E-MAIL JÁ ENVIADO AO
SETOR RESPONSÁVEL, NO
MOMENTO ELES NÃO TEM
A TINTA PARA FORNECER.

SEM PREVISÃO

TROCA DE VIDROS CAE ENVIAR SOLICITAÇÃO AO

 

PERIODICAMENTE
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QUEBRADOS SETOR RESPONSÁVEL (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

RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE
ÁGUA PLUVIAL DA ÁREA
EXTERNA

CAE SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

PINTURA PAREDES EXTERNAS CAE/COGESTORA SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

INSTALAÇÃO  DE MOLAS AÉREA
PORTAS DE COZINHA E
REFEITÓRIO

CAE/COGESTORA SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

PINTURA DO TETO DA COZINHA COGESTORA SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

INSTALAÇÃO LUMINÁRIA
COZINHA INDUSTRIAL
HERMÉTICA COM PROTEÇÃO
DE ACRÍLICO

CAE/COGESTORA SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

MANUTENÇÃO DOS RALOS
INOX COM DISPOSITIVO DE
FECHAMENTO
COZINHA/REFEITÓRIO

CAE/COGESTORA
SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA
ALUMÍNIO NA COZINHA E
REFEITÓRIO

CAE/COGESTORA SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

INSTALAÇÃO TELA
MOSQUITEIRO PORTAS
COZINHA E REFEITÓRIO

CAE/COGESTORA SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO TRIMESTRE

 

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

Procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos Empregados

CAPÍTULO II

Art. 14 – A Instituição garante isonomia em todos seus níveis para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos Salários e Benefícios aos Empregados.
Art. 15 - Do Recrutamento, Seleção e Divulgação:
A etapa de recrutamento visa atrair candidatos qualificados, externos e internos, para ocuparem as vagas em aberto.
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A divulgação das vagas é realizada em jornal de grande circulação, em nível municipal, regional ou estadual, com vistas a garantir a publicidade,
transparência e isonomia do processo, possibilitando a toda comunidade o acesso as vagas.
 
O anúncio informará o número de vagas oferecidas por cargo, o local da prestação de serviços, especificações de formação, área de atuação, requisitos
exigidos; bem como deixar claro que maiores detalhes serão informados no dia da seleção de pessoal incluindo as etapas do processo seletivo, informação
dos salários e provedor do recurso.
 
Todos os funcionários poderão indicar candidatos para as vagas existentes, porém os mesmos terão seus currículos analisados com a mesma rigorosidade dos
demais candidatos e serão submetidos ao mesmo processo seletivo, ficando portanto proibida toda e qualquer influência na contratação de pessoas.
 
Considerando-se as dificuldades de recrutamento para a seleção de PCD'S, (Portadores com Deficiências) pela pouca disponibilidade de candidatos, bem
como a necessidade e dificuldade da instituição em cumprir com a cota de PCD'S, em seu quadro de pessoal, determinada por lei, fica estabelecido:
 
· A definição do perfil é registrada na "movimentação de pessoal", podendo ser flexibilizada a exigência de escolaridade mínima, conforme o Perfil da vaga
existente.
· A flexibilização dessa exigência, para um nível de escolaridade inferior, será pré-avaliada pelo Psicólogo e o gestor da área/unidade responsável pelo
processo em que o colaborador irá atuar.
· É dispensada a realização da prova de redação.
 
Através do anúncio exige-se dos candidatos que informem, no currículo, escolaridade, experiência e endereço residencial, assim como, no e-mail ou
correspondência utilizada para o envio do currículo, o cargo, área desejada e pretensão salarial. O prazo para envio de currículos é de, no mínimo, três dias a
partir da publicação.
 
Outras formas de recrutamento que podem ser acrescentadas são: anúncios no site da Unidade da Instituição Associação Nazarena Assistencial Beneficente -
ANA, rádios, redes sociais, entidades públicas, instituições de ensino superior, Comércios da Região, entre outros.
 
Os Currículos poderão ser enviados por e-mail, cartas e entregues na própria unidade educacional.
Haverá uma pré seleção de currículos de candidatos que possuam os pré-requisitos básicos divulgados no anúncio do perfil da vaga existente. Através Os
currículos e correspondências/e-mail enviados, em que não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do processo seletivo. 
 
Art. 16 – Das Exigências para os preenchimentos das vagas:
Esta etapa consiste em submeter os candidatos triados ou pré-selecionados à entrevistas, dinâmicas de grupo, provas situacionais, testes psicológicos, testes
de conhecimentos teóricos ou práticos. Essas técnicas deverão ser fidedignas na identificação do candidato mais apto para o preenchimento da vaga
existente, buscando também, além dos requisitos profissionais, características pessoais favoráveis que atenderão as expectativas e filosofia da unidade
educacional.
 
Haverá uma pré-seleção de currículos de candidatos que possuam os pré-requisitos básicos divulgados no anúncio do perfil da vaga existente. Através os
currículos e correspondências/e-mail enviados, em que não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do processo seletivo. 
 
A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe administrativa e de apoio composta pelos seguintes profissionais:
·         Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação;
·         Vice-Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação;
·         Coordenador/Orientador Pedagógico: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação;
·         Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia, esta última sob a égide da Resolução CNE/CP Nº01 de
15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 2 anos na área de Educação Especial.
·         Demais profissionais de apoio: servente(s), auxiliar ou serviços gerais, cozinheira(s) ou merendeira (s); ajudante de cozinha ou auxiliar de cozinha;
porteiro, vigia, guarda, zelador com escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto; assistente administrativo ou auxiliar administrativo com
escolaridade mínima em ensino médio completo.
 
A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe pedagógica composta pelos seguintes profissionais:
·         Professores: docentes com formação mínima em Curso de Magistério, ou Normal Superior, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em
Educação Infantil, e, para esta última, estão resguardados os direitos garantidospela Resolução CNE/CP Nº01, de 15/05/2006, que em seu artigo 10 dispõe:
“As habilitações em curso de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção a partir do período letivo seguinte à publicação desta
Resolução”;
 
·         Monitores/ Agentes Educacionais: profissionais com formação mínima em Ensino Médio completo e experiência na área educacional formal ou informal.

Art. 17 Das Etapas do Processo de Seleção:
O processo seletivo dos candidatos do CEI apresenta fases distintas, conforme descrição dos passos inerentes a esse procedimento:
 
Ø  Análise de Currículo Vital e
Ø  Testes de habilidade
Ø  Questionários sobre personalidade
Ø  Dinâmicas de Grupos, Exercícios de simulação, Redação, conforme o perfil da vaga existente.
Ø  Entrevistas Individuais.

Testes por segmento de profissional:
Os testes psicométricos serão utilizados como instrumentos para a seleção de candidatos. Eles são considerados medidas objetivas e padronizadas de
amostras de comportamentos e focalizam especificamente as aptidões dos candidatos.
Estes instrumentos somente poderão ser aplicados e interpretados por psicólogos, e têm como objetivo revelar características da personalidade dos
candidatos.
Devido a quantidade de testes disponíveis no mercado para cada segmento profissional, a cada processo seletivo elencaremos os testes mais adequados e
que serão utilizados no processo de seleção.

Dinâmicas por segmento profissional:
Será empregado no processo de seleção as dinâmicas de grupo e técnicas de simulação, que serão realizadas de forma grupal, objetivando suprir as
especificidades de cada vaga.
Nesse procedimento, os candidatos devem dramatizar uma situação qualquer, que levante questões pertinentes às habilidades exigidas para o desempenho
do cargo disputado. O objetivo é averiguar os comportamentos característicos dos candidatos em interação com outras pessoas, partindo-se do princípio de
que, durante a dramatização, a pessoa irá estabelecer vínculos e desempenhar os papéis habituais.
As dinâmicas serão aplicadas de forma grupal, sendo que as técnicas de simulação poderão ser grupal ou individuais.
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Segmento
profissional

Quantidade
proposta

no
Programa

de
Trabalho

do
Contrato

Quantidade
proposta no

Planejamento
para o ano

de 2020

Quantidade
de

profissionais
atuando na

escola
durante o

ano de 2020

Observações

Diretor educacional 01 01 01  
Vice diretor
educacional

01 01 01  

Coordenador
Pedagógico

01 01 01  

Professor 14 14 14  
Professor de Ed.
Especial

01 01 01  

Agentes de Ed.
Infantil/monitor

28 28 28  

Cuidador - - - As crianças com
necessidades
especiais atendidas na
Unidade não
necessitam de
cuidadora.

Cozinheira ou
merendeira

01 02 02  

Ajudante de cozinha
ou auxiliar de
cozinha

01 02 02  

Porteiro ou vigia ou
guarda ou zelador

01 01 01  

Assistente
administrativo ou
auxiliar
administrativo

01 06 06  

Servente de limpeza
ou auxiliar de
serviços gerais

01 05 05  

 

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

A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de mudança de comportamento, um espaço para reflexão e formação de uma

consciência crítica. A cultura escolar institui práticas socioculturais que ultrapassam as fronteiras da escola, e é dentro desse enfoque que se justifica

programas que visam ações intersetoriais entre a escola e demais setores públicos.

A união da escola com a comunidade/setores públicos é de fundamental importância para que seja possível alcançar um ensino de qualidade. Para

tanto, é essencial existir um bom relacionamento entre todos e é preciso trabalhar de forma articulada e que atenda às necessidades educacionais das

crianças, visando alcançar o sucesso escolar. Por fim, não há como existir gestão democrática na escola sem participação ativa e colaborativa da família e da

comunidade, que são corresponsáveis pelo processo educativo das crianças.
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A cultura escolar institui práticas socioculturais que ultrapassam as fronteiras da escola, dentro desse enfoque que se justifica programas que visam

ações intersetoriais entre a escola e demais setores públicos.

 
GUARDA MUNICIPAL 
 
     Visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto de
Integração – que tem por objetivo contribuir para a construção de uma cultura de paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude, fundamentadas no
exercício da cidadania e concebidas a partir de conceitos como solidariedade e companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como amiga e protetora da
sociedade campineira.

     O PROIN sempre contou com parceiros para desenvolver seu trabalho. Um deles, é a equipe do Canil da GMC. Durante longa data esta parceria provou que
dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, instituições religiosas e ao público em geral, que, com toda a certeza, levou mensagens de paz, respeito e
solidariedade. Estas ações mostram que a aproximação da Instituição com a comunidade fortalece o laço que favorece uma cultura de paz e a prevenção à
violência.
 

            
 
 
 CENTRO DE SAÚDE VISTA ALEGRE

O Centro de Saúde tem parceria com a Unidade Educacional desenvolvendo ações de vigilância à saúde atuando no controle de doenças, tanto com a

comunidade e muitas vezes até com as colaboradoras da própria escola, ministrando vacinas. Realiza Campanhas de Vacinação e/ou Bloqueios no CEI

quando se faz necessário, desenvolve ações educativas, ações de saúde bucal, partindo da conscientização e ensino de uma escovação correta e sua

importância. Essa orientação da escovação é realizada de forma prática com as crianças. Após o trabalho dentro da Unidade as crianças que necessitam de

atendimento são encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de Saúde para tratamento preventivo e de intervenção.

 

 

 

  

 CEASA 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de

toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e

filantrópicas.

Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

A Unidade escolar conta com a parceria do abastecimento de alimentos, e também com palestras de nutricionistas sobre alimentação saudável, cursos

para as cozinheiras, auxiliares de cozinha, Equipe Gestora e os demais profissionais de educação quanto a manipulação dos alimentos, normas, cuidados com

a alimentação escolar e com os alimentos recebidos toda semana pela CEASA.
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

A Missão da Vigilância Sanitária é formular e estabelecer estratégias de implantação/implementação das ações, articulando os diferentes níveis do

sistema, incluindo as áreas de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, promovendo e protegendo a saúde da população com ações de prevenção

e controle de doenças e agravos.

A parceria com a escola é efetiva, uma equipe da Vigilância Sanitária prontamente vem a Unidade apresentar às crianças um teatro sobre “A

Dengue”, conscientizando e ensinando crianças e famílias à importância com os cuidados sobre a proliferação do mosquito e da doença, em estar sempre

atendas a essa questão tão preocupante em diferentes regiões de Campinas e do país em geral. Também contamos com a parceria da Vigilância quando

há doenças ou suspeitas de doenças epidemiológicas juntamente com o Posto de Saúde.

 

 

 

  

SANASA

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) é a empresa responsável pelo abastecimento de água (captação, adução,

tratamento, reservação e distribuição de água potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos no município de Campinas.

A Unidade conta com essa parceria em teatro sobre “A água”, uma equipe vem à escola realizar um teatro explicando sobre a água e importância

fundamental para os seres vivos, conscientizando as crianças e as famílias sobre consumo consciente, desperdício, fonte limitada. Essas ações favorecem e

muito para o trabalho contínuo sobre essa problemática com as crianças o decorrer do trabalho realizado.

 

Escola Estadual Profa. Conceição Ribeiro

 

Contamos também com pareceria da escola de Ensino Fundamental Professora Conceição Ribeiro, que é a mais próxima do CEI, que recebe a visita dos

nossos alunos de AG III que ingressarão no próximo ano para o ensino fundamental, visando integrá-los a nova vivência. Os alunos conhecem as salas de aula,

pátio e observam a rotina da escola, depois da observação os alunos vão a biblioteca para ouvir histórias e manusear livros. Em seguida visitam a horta feita

pelos alunos da escola. Essa experiência é muito importante para as crianças e já faz parte do nosso projeto anual.

Segundo as Diretrizes Municipais de Campinas:
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“Nesse aspecto, é preciso considerar que as crianças que vão para o Ensino Fundamental não deixam de ser
crianças e se faz necessário buscar a inteireza desse processo. Aproximar os caminhos é uma forma de
explicitar o compromisso com a educação em geral.” (p.22-23).

 

 

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

Série: Agrupamento I

EIXO NORTEADOR: “A CRIANÇA: O CONHECIMENTO EM CONSTRUÇÃO"
 

PLANEJAMENTO ANUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(Agrupamento I A, B e C)

Professoras: Lidiane, Juliana e Mirian
ANO 2020

 
 
 

Introdução
 
O desenvolvimento da criança de 0 à 24 meses, é uma fase em que a criança está moldando sua mente e principalmente

conhecendo o mundo através das experiências vividas. Esta etapa é caracterizada pela coragem e curiosidade, onde os bebês arriscam,
pois, a curiosidade está aflorada.

Para Vallow (1981), o desenvolvimento da criança se dá de maneira integrada ao meio em que se encontra, com seus aspectos
afetivo, cognitivo, motor e integrado, sua ideia é que o movimento, pensamento e afetividade estão ligados.

Para Piaget e Vygostsky, o conhecer é aprender se construir a partir das experiências estabelecidas entre o sujeito e o meio. Neste
âmbito nossa proposta pedagógica se fundamenta em uma linha sócio- construtivista, que visualiza o desenvolvimento infantil como um
processo dinâmico, possibilitando o desenvolvimento da afetividade, sensibilidade, autoestima, raciocínio lógico, linguagem corporal
através de todo e qualquer meio em que a criança estiver inserida.

Cabe lembrar que é papel da escola propiciar desafios e promover a formação cultural, ética, estética e política da criança cidadã.
Este planejamento constitui-se em um conjunto de orientações pedagógicas que possam promover e ampliar as condições

necessárias para o exercício da cidadania das crianças.

Portanto, não basta ter somente conhecimento teórico sobre o desenvolvimento, mas relacionar este  a psicomotricidade, sabendo
do potencial de cada um, sabendo o que e quando trabalhar as atividades e quando estão aptos para mudar e seguir em frente para mais
uma experiência.

 

Justificativa

Tendo como princípio a proposta pedagógica do CEI BEM QUERER PIERRE WEIL, o planejamento anual de ensino para o agrupamento
I, indica que cada professor deve criar em suas turmas, estratégias adequadas, dinâmicas contextualizadas, lúdicas e adaptadas a
diferentes idades do agrupamento, para assim trabalhar com a realidade de vida de seus alunos, levando a criança a se tornar
progressivamente autônoma de seus próprios conhecimentos e necessidades básicas. Além de colaborar com o meio em que vivem,
auxiliando aprendendo, construindo, formando caráter e novos conhecimentos que possibilitem a resolução de conflitos, concordado com
a proposta dos Referencias da Educação Infantil (1998, P. 23) que diz: Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de
relações interpessoal de ser, estar com os outros em uma atitude básica, de aceitação, respeito, confiança aos conhecimento mais amplos
das realidade social e cultural.
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Este plano anual foi desenvolvido a partir do tema gerador da instituição: CRIANÇA: “O CONHECIMENTO EM CONSTRUÇÃO” Tendo
em vista que este tema irá contribuir na construção da aprendizagem, no desenvolvimento da autonomia e ampliar seu conhecimento de
mundo. Através da proposta escolhida a ser trabalhada durante o ano letivo, criaremos a possibilidade de a criança desenvolver seu
mundo imaginário e o real. No seu desenvolvimento as crianças passam por muitas mudanças, descobertas e transformações que podem
ser: dos objetos, das pessoas, na comunicação, biológicas, físicas e estruturais, e a sua maturidade que vem com o passar dos seus anos.

 Iremos também introduzir em nossas práticas a abordagem Reggio Emilia. Esta pedagogia traz a importância de trabalhar com
cantinhos, com o objetivo de reconhecer múltiplas potencialidades de cada criança. Juntamente com os pais e a comunidade, esta
metodologia deixa a criança mais livre e disponível para levantar e escolher o material que deseja fazer com o auxílio do professor
tornando a aprendizagem mais prazerosa para o desenvolvimento de cada uma delas.

Sendo assim Reggio Emilia nos inspira a; respeitar o tempo e desenvolvimento de cada criança, construir uma escola viva, que se
transforma constantemente, entender que temos muito a aprender e a compartilhar, estabelecer parcerias e investir na formação
continuada. 

 

Caracterização dos alunos

O Agrupamento I é constituído por três salas de crianças pequenas, essas crianças possuem de quatro meses a dois anos de idade.
As salas são compostas por 35 vagas cada, totalizando 105 alunos. Se houver necessidades de novas adesões, os números de crianças
poderão ser alterados e adaptados a essas necessidades.

A equipe das salas é composta por uma professora, que terá sua jornada de trabalho de 04 horas, e quatro monitoras que realizarão
o atendimento dessas crianças durante a rotina escolar, que se dá das 07:00 às 18:00. 

As turmas do AG I são compostas por crianças muito pequenas, que necessitam de total supervisão e apoio durante a rotina. O
período de acolhimento das turmas foi algo trabalhado com os pais, embasado em conversas e diálogos sobre as crianças. Para um
acolhimento de qualidade é necessário que as crianças e familiares estejam seguras neste processo.

 

 

Segundo Davini (1999:45):

 

A intensidade com que cada um vai experimentar, ou a forma como vai atravessar esse período, vai depender dos
aspectos particulares de cada personalidade participante do processo e, também, da dinâmica familiar. Um fato a
ser admitido é que essa separação é algo inevitável na vida de cada um de nós e, ainda que seja um processo
doloroso, costuma trazer crescimento para todos os envolvidos.

 

O processo de acolhimento da criança à escola é delicado e envolve toda a esquipe escolar e os pais. Essa ruptura afeta a criança e
seus familiares. Segundo Balaban (1988: 24):

 

 

Projetos e Temáticas

O planejamento anual tem por objetivo atender essas crianças com projeto pedagógico contextualizado com o dinâmico e o lúdico,
adaptando as necessidades das crianças, buscando desenvolver ótimas práticas educativas organizadas que se constituem nas múltiplas
linguagens e na cultura a sua volta, possibilitando a criança o bem estar e respeito a sua individualidade como o cuidar e educar em
grupo.

Os espaços e tempos são organizados de forma a garantir que todas as crianças possam ter acesso aos diversos locais e recursos
pedagógicos que a escola oferece.
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Os projetos que serão desenvolvidos:

Projeto: “PEQUENINOS E OS TESOUROS A DESCOBRIR”:  Este projeto tem como objetivo proporcionar aos bebês a vivência e o contato

com diversas possibilidades e aprendizagens, ampliando o contato com mundo ao seu redor, promover aos alunos o desenvolvimento e a autonomia,

relacionadas ao comportamento e hábitos que deverão fazer parte de sua rotina diária.

Projeto: “ESSA MÃOZINHA VAI LONGE: EXPLORANDO OS SENTIDOS”
Possibilitar o desenvolvimento das expressões e dos sentidos por meio de atividades lúdicas e das experiências com materiais
diversificados, despertar os pequenos de forma significativa com o propósito de desenvolver novas habilidades e competências.
     

Projeto: “CURIOSIDADE” Tem como prioridade a escuta e a participação da criança pequena, que estão ligadas diretamente com
a forma e o grau de envolvimento do adulto nesse processo fundamental para propiciar às crianças envolvidas um espaço de escuta e
participação infantil, estimulando sua autonomia, criatividade, pensamento crítico e sentido de cidadania.

Projeto: MASCOTE Este projeto tem como objetivo promover momentos de aprendizado dentro e fora da escola em ação pedagógica
realizada juntamente com a família despertando nas crianças valores morais e sociais.

 Iremos trabalhar Semanas educativas, projetos realizados durante o ano letivo:

Com início no mês de Fevereiro:

1º Feira das Profissões:  A construção da identidade e cidadania são importantes processos internos que não podem ser ignorados,
tendo como objetivo desenvolver a linguagem oral e escrita, conhecer os diferentes tipos de profissões, suas funções e a importância
delas na sociedade.

Ø  Março

2º Meio Ambiente: água e dengue: o objetivo é oferecer a as crianças a importância de se preservar o meio ambiente, reconhecer
atitudes adequadas e inadequadas para o meio ambiente.

Água: A importância de preservar a água e estimular a curiosidade natural da criança.

Dengue: Explicar sobre o seu principal transmissor que é o mosquito Aedes Aegypt, apresentar as formas de se prevenir a reprodução do
vírus.

 

Ø  Abril

3º Monteiro Lobato: Conhecer as obras de Monteiro Lobato, vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico em cultura, em um
mundo mágico de personagens que encantam a todos, desenvolver a imaginação, a fantasia e curiosidade.

Ø  Agosto

4º Semana da família: Propiciar a criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de outras famílias
oportunizando atividades que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos familiares.

Ø  Outubro

5º Semana da Inclusão: Sensibilizar aos alunos para um novo olhar sobre “diferenças” resgatando a cidadania a inclusão da
diversidade.

Ø  Outubro

6º Semana do brincar: Promover durante a semana da criança atividades variadas e interessantes, visando a dar a criança
oportunidades de lazer e socialmente educativas.

 

Realizamos ao longo do ano letivo atividades como estudo do meio e festividades como:

Oficinas de artesanato
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Olimpíadas com os familiares

Festa quem cuida de mim

Semana da partilha

 

Corpo, gestos e movimento

INTRODUÇÃO

 É a partir do primeiro ano de vida que o bebê realiza conquistas no plano de sustentação do próprio corpo, representadas em ações
como virar-se, rolar, sentar-se, etc. Estas conquistas antecedem e preparam o aprendizado da locomoção.

OBJETIVOS

· Oportunizar atividades pedagógicas através de gestos, posturas, ritmos para se expressar e se comunicar;

· Explorar o movimento do próprio corpo em brincadeiras que envolva o canto, o andar, o correr e o pular;

· Brincar e socializar;

· Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo;

CONTEÚDOS

 · Reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio da exploração, das brincadeiras, do uso de
espelho e da interação com os outros; · Expressão de sensações e ritmos corporais por meio de gestos, posturas e da linguagem oral;

ESTRATÉGIAS

· Permitir a descoberta da própria imagem e do outro refletido no espelho; · Exploração do próprio corpo nas atividades de higiene
como o banho, escovação de dentes e lavagem das mãos; · Deixar a criança de bruços (de inicio 1 ou 2 minutos aumentando aos poucos o
tempo); · Virar e revirar a criança na hora da troca; · Flexionar braços e pernas;

 

Traços, sons, cores formas

 

 INTRODUÇÃO

 A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e
pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre som e o silêncio. O educador deverá direcionar as atividades
bem como o avanço, diante do desenvolvimento individual, isso fará com que a prática pedagógica seja eficaz.

OBJETIVOS

· Ouvir, perceber e produzir eventos sonoros diversos; · Percepção da ausência de sons; · Brincar com a música e imitar o
movimento.

 

CONTEÚDO

· Exploração de materiais e a escuta de obras musicais; · Imitação de sons vocais, corporais ou produzidos por instrumentos
musicais; · Participação em brincadeiras que tenha músicas e jogos cantados; · Interagir com brinquedos e materiais sonoros como guizos,
chocalhos, blocos, sinos, tambores, etc.;

ESTRATÉGIAS

· Cantar para crianças canções de ninar tradicionais, produzir sons diversos por meios de imitação de sons de animais, ruídos, sons
corporais, como palmas, batinas nas pernas, pés etc. embala-os e dançar com eles. · Colocar músicas suaves para repouso ou no horário
das refeições (o som deve ser baixo); · Produzir um som, através de contato de dois objetos e fazer com que a criança reproduza-os, se
não conseguir da primeira vez, ajudá-la.
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AVALIAÇÃO

A avaliação na área da música tem um caráter instrumental, ou seja, são consideradas como experiências prioritárias para a
aprendizagem musical com atenção para o ouvir, expressar-se por meio de da voz através da melodia

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇOES E TRANSFORMAÇÕES 
 

 

 INTRODUÇÃO

 Ao final do primeiro ano de vida, a criança já é capaz ocasionalmente, manter ritmos regulares e produzir seus primeiros traços
gráficos. Ampliação do conhecimento de mundo manipulando e explorando diferentes objetos e materiais como texturas, tecidos,
massinha de farinha de trigo, tinta a base de anilina e trigo, etc.;

OBJETIVOS

 · Observação e identificação de imagens diversas; · Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes
objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas
diversas de expressão artística;

CONTEÚDOS

· Exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando à produção de marcas gráficas. · Sensibilização
(exploração dos sentidos); · Percepção de intensidade e luminosidade; · Percepção de diferentes texturas, detalhes, cores, tamanhos e
(objetos); · Percepção de diferentes ambientes (espaços e imagens); · Percepção e sensibilização dos sentidos através de imagens.

ESTRATÉGIAS

· Contar histórias curtas com uso de imagens, fantoches, dedoches e materiais concretos; · Explorar diferentes tipos de objetos
concretos de manipulação; · Organizar momentos para exploração de espaços, brinquedos e objetos, para a descoberta de diversas
características e possibilidades; · Produzir marcas gráficas com as partes do corpo (mãos, pés e dedos).

 AVALIAÇÃO

 A avaliação na área de Artes deve explicitar as conquistas das crianças juntamente com as etapas de seu processo criativo na
exploração de diversificados materiais e a possibilidade de expressar-se através dele.

 
 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
 

 INTRODUÇÃO

 As brincadeiras e interações que se estabelecem entre bebês e os adultos incorporam as vocalizações rítmicas, revelando o papel
comunicativo, expressivo e social que a fala desempenha desde cedo. Um bebê de quatro meses que emite certa variedade de sons
quando está sozinho, por exemplo, poderá repeti-los nas interações com adultos ou outras crianças, como forma de estabelecer uma
comunicação. Uso da linguagem oral em conversas e comunicação na manifestação de desejos, vontades, necessidades, sentimentos e
diversas interações sociais presentes no dia-a-dia; OBJETIVOS · Participar de variadas situações de comunicar oral, para interagir e
expressar desejos, necessidades e sentimentos por meio de linguagem oral; · Participação em situação de leitura de diferentes gêneros
feita pelo adulto como contos, poemas, parlendas, trava-línguas.

CONTEÚDOS

· Observação e manuseio de materiais impressos como livros, jornais, revistas, etc.; · Leitura de imagens; · Uso da linguagem oral
para comunicar-se, expressando suas vontades, desejos, necessidades e sentimentos, nas diversas situações de interação presentes no
cotidiano; · Participação em situações de leitura pelos adultos como cantigas, parlendas, versos, Movimentos específicos isolados da
língua: sucção, deglutição, mastigação, mordida; · Constante contato com o bebê, falando-lhe, cantando-lhe, nomeando-lhe objetos, para
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que a criança ouça diferentes vozes; · Estimulação por meio de repetição de sons emitidos pelo bebê: som do tipo gutural e vocálico; ·
Estimulação de sons onomatopeicos de animais (au-au, miau-miau, quenquém);

ESTRATÉGIAS

· Participação em situações de leitura de diferentes gêneros como histórias infantis, lendas, parlendas, etc; · Interagir em situações
cotidiana nas quais os adultos falam com a criança ou perto dela; · Conversas com o bebê no momento de: banho, troca de fraldas,
alimentação etc. · Fornecer elementos para que a criança possa preencher a função comunicativa da fala; · Criar situações de fala; ·
Manuseio de materiais impressos como livros de pano ou plásticos em situações de leitura pelos adultos de diferentes gêneros; ·
Conversar o mais possível com os bebês para estimular a linguagem; · Cantar canções de ninar.

AVALIAÇÃO

A avaliação na área da Linguagem ocorre a partir de experiências com a utilização da linguagem oral para se expressar e a
exploração de materiais escritos, interação verbal em conversas com seus pares, audição de histórias, etc.

 
O EU, O OUTRO E O NÓS

 

 

INTRODUÇÃO

  É na interação com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que
existem outro modo de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de
cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio.

OBJETIVOS

 · Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. · Perceber as possiblidades e os limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações das quais participa · Comunicar necessidades desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras.

CONTEÚDOS

· Possibilidade de ampliação do repertório de conhecimentos a respeito do mundo social e natural;
· Exploração de diferentes objetos, de suas propriedades e de relações simples de causa e efeito; · Conhecimento do próprio corpo

por meio do uso da exploração de suas habilidades físicas, motoras e perceptivas.
ESTRATÉGIAS

 · Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos · Passeios a diferentes
locais, para que possa adquirir percepção do ambiente que a rodeia e o movimento dos objetos;  

    AVALIAÇÃO

 A avaliação no campo o eu, o outro e o nós  é entendida como fonte valiosa de informação sobre o processo de interação social e o
aprendizado na exploração do ambiente imediato.

 
 

Avaliação Geral

A nossa avaliação será realizada com embasamento nas observações diárias e nos registros realizados pela docente da sala. As
anotações terão como objetivo propiciar que o educador faça uma análise sobre os caminhos já percorridos pela Turma e quais passos
ainda serão necessários percorrer para seu mais efetivo desenvolvimento.  Também serão observadas atividades realizadas no portfólio e
as fotos dos momentos vivenciados pela turma. Haverá sempre uma comparação do início das atividades letivas e de todo o percurso que
foram construídos pelas crianças.

 
Registro

 Iremos registrar todas as atividades por fotos tiradas durante as mesmas, no portfólio individual das crianças, no livro de registro da
sala, no livro individual das crianças e no caderno de semanário.
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Série: Agrupamento II

Introdução

 

O plano de ensino dos agrupamento II, da unidade CEI Bem Querer Professor Pierre Weil consiste na “Base Nacional Curricular Comum”,
em acordo com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) e referindo-se exclusivamente a educação escolar de acordo com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós trabalharemos com tema norteador “Crianças, conhecimento em construção”. Esta
temática foi escolhida por todos os educadores da instituição, por meio de encontros e conversas reflexivas. Dessa forma,
compreendemos que apesar de algum projeto já ter sido finalizado, pode ocorrer de surgirem dúvidas no decorrer do ano, inclusive
envolvendo os projetos curiosidades, fixando a ideia de que o conhecimento está sempre em construção, pois a criança está em constante
movimento, suas ideias e curiosidades surgirão até quando não for esperado.
 

Justificativa

A educação infantil é o começo e a base do processo educacional. A criança quando inserida no ambiente escolar, ela deixa convivência
familiar para outro campo de vivência, sendo inserida a socialização organizada. Falar sobre crianças na primeira fase da infância é dizer
de um tempo de primeiras marcas e vivências, um tempo de experiências em um percurso de aprendizagens que nunca se encerra.
Pensando nessa perspectiva da Educação Infantil, vale lembrar que não resume apenas no cuidar, ampliando os campos de experiências
que estão assegurando os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, considerando que na Educação
Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos as interações e a brincadeira.

São eles que asseguram as condições para que as crianças “aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre
si, os outros e o mundo social e natural” (BNCC).

Os jeitos de expressar-se ludicamente e os repertórios lúdicos de cada criança são os canais de comunicação que elas têm para aprender o mundo

a sua volta, relacionar-se com os outros e com seus encontros. ( Friedman, 2012,p.24)

Este plano anual foi desenvolvido a partir do tema norteador da instituição: “Criança, o conhecimento em construção” visando que este
tema ira contribuir na construção do desenvolvimento das crianças em suas autonomias ampliando seus conhecimentos e estimulando
suas curiosidades. Por meio desta proposta trabalharemos durante todo ano, proporcionando a criança a desenvolver sua imaginação
além da realidade. Em seu desenvolvimento as crianças passam por várias transformações e descobertas, podendo ser no meio em que
vivem, através da linguagem oral e corporal, através da alimentação, das brincadeiras e das atividades pedagógicas dirigidas e livres.
 
Caracterização das crianças
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Os Agrupamentos II são constituídos por 6 (seis) salas e compostas por 32 (trinta e duas) crianças em cada sala, que possuem a faixa
etária entre um ano e sete meses a três anos e onze meses. Esse número não é fixo, podendo ocorrer alterações no decorrer do ano de
acordo com a demanda. A equipe das salas é composta por uma professora, que terá sua jornada de trabalho de 4 horas, e duas
educadoras que realizarão o atendimento dessas crianças durante a rotina escolar. A maioria das crianças são moradores do bairro ou
moram ao redor, usamos como critérios para montagem da turma que irmãos gêmeos não fique na mesma sala, para que possam se
desenvolver individualmente sem a influência um do outro. A gestão montou os seus agrupamentos, as quais dividiram as crianças
matriculadas, foi uma divisão equilibrada entre diferentes sexos e idades, com objetivo de proporcionar e potencializar um espaço de
socialização e aprendizagem entre as crianças por meio das diferenças, utilizando como referencial e Vygotsky(1984), o qual diz que todo
ser humano é fruto da interação com o meio em que vive, é importante observar as características biológicas e as tendências genéticas
da criança , mas o processo de desenvolvimento que ela passará e as vivências sociais e afetivas , terá um papel fundamental no
processo de desenvolvimento, em todos os aspectos ( social, afetiva, cognitivas física).
 
 Projetos e temáticas
Buscaremos alcançar o desenvolvimento da criança por meio das vivências, interações, experiência, autonomia, emoções e, respeitando
sua cultura e construindo valores, trabalharemos com o cuidar e educar, pois eles são indissociáveis, de maneira que a criança em si já
está em processo de desenvolvimento humano.
Para realização das atividades tanto rotineiras, como pedagógicas é organizado um semanário com planejamento de duração de uma
semana, sendo totalmente flexível. Nesse semanário colocamos um tempo aproximadamente que nos permite a realização de tais
atividades.
Desenvolveremos o tema gerador “Crianças: Conhecimento em Construção”  por meio de subtemas dos projetos,  foram pensados e
elaborados de acordo com a faixa etária do agrupamento 2, são eles: “Família e escola de mãos dadas, resgatando valores”, com a
finalidade de abrir as portas para as famílias, para proporcionar o desenvolvimento de valores humanos existentes, levando ao
conhecimento de moral e ética, contribuindo para uma interação verdadeira da cidadania, incentivando a conscientização do aluno e de
suas autonomias e para a construção do seu conhecimento. “línguas e linguagens; brincadeiras por toda parte”, observando a
necessidade de mostrar como as múltiplas linguagens e as brincadeiras diversificadas podem ser desenvolvidas no contexto da Educação
Infantil, pois existem várias maneiras de coordenar o ato educativo, tendo em vista uma diversidade metodológica que pode facilitar a
aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Paralelamente a esses projetos será trabalhado o projeto “Curiosidades”, através das
vivências na creche, despertar a curiosidade dos alunos com a experiência que contribuem para o seu aprendizado de forma significativa
e concreta. Também será trabalhados com os projetos continuo, “Sexta em cena” e “Aniversariantes do mês”. além dos projetos citados,
trabalharemos seis semanas educativas, são elas: “Semana das profissões”, “Semana Meio ambiente/ água/ dengue”, “Semana Monteiro
Lobato”, “Semana da Família”, “Semana da inclusão”, “Semana da criança”, teremos dias de comemorações especiais, como: “Entrega
das flores”, “Quem cuida de mim”, “Oficina de artesanato”, “Olimpíadas” e “Estudo do meio”. O projeto gera situações problemáticas, ao
mesmo tempo, reais e diversificadas, possibilita, assim, que os educandos, ao decidirem, opinarem, debaterem, construam sua autonomia
e seu compromisso com o social (Lúcia, 1998)
Os registros serão realizados em todos os momentos, através de fotos e anotações pelo caderno de registro. A avaliação irá ocorrer em
uma análise diária do desempenho das crianças e de aspectos característicos de seu processo de aprendizagem em cada uma das áreas
trabalhadas e desenvolvidas.
 
Campos de experiência
O eu, o outro e o nós;
estaremos trabalhando com este campo ajudando as crianças a se conhecer e a desenvolver atitudes da vida em sociedade.
Trabalharemos juntamente com as crianças como lidar com suas emoções, por meio da roda de conversa, por brincadeiras coletivas, nos
cuidados pessoais, com jogos simbólicos e reflexões.

Escuta, fala, pensamento e imaginação;

estaremos desenvolvendo neste campo ajudando as crianças aprimorar habilidades comunicativas e de pensamento. Estaremos
promovendo uma maior interação e compreensão própria, bem como auxiliar na reflexão, na criatividade e na imaginação através de
identificação de expressão facial, jogo simbólico, leitura e escrita, roda de conversa, dramatização e leitura de histórias.

Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações;
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Também trabalharemos este campo abrangendo partes da matemática e da ciência, explorando de modo mais natural e lúdico os espaços
e o tempo para maior percepção e aprendizagem através de atividades matemáticas, jogos, experiências, calendário, fenômenos
atmosféricos, natureza, manipulação de objetos e hipóteses.

Conteúdo

Iremos trabalhar os conteúdos por meio dos Campos de experiência citados acima, por meio dos nomes, identidade, imagem, formação
do sujeito (pessoal e social), interação com o outro, com ambiente consigo mesmo, construção da identidade e autonomia, quem mora
comigo?, Como é a vida em família, no trabalho, o que gosta e como se veste ( pesquisa informal), com jogos, brincadeiras dirigidas e
livres, por meio de músicas e cantigas de roda, com leitura e releitura de histórias, chamadinha e com livros e revistas. O projeto
curiosidade será desenvolvido através das vivências na creche, despertando a curiosidade dos alunos com experiências que contribuem
para o seu aprendizado de forma significativa e concreta estimulando a percepção visual e observação, contribuir para a socialização do
grupo, incentivar a pesquisa e buscar pelo novo, despertar o senso crítico atenção e compreensão, desenvolver a linguagem oral e a
coordenação motora global, estimular o aluno a expor suas curiosidades, desenvolver a vontade de compartilhar descobertas, estimular
ritmos, motricidade, desenvolver a arte cênica, proporcionar momentos de curiosidades sobre o novo e o meio em que vive e estimular a
participação das famílias.

Avaliação

Acompanhamento das atividades e observações do processo de aprendizagem dos alunos, observando as conquistas, possibilidades. Por
meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos, sendo realizados de forma coletiva através de relatórios, fotografias,
desenhos, evidenciando o desenvolvimento de cada criança. Avaliação será continuada e processual, através de registros, fotos,
confecção de cartazes, atividades em sala envolvendo a família, através da observação, participação, envolvimento e reconhecimento da
oralidade como forma de aprendizagem. Com o objetivo de garantir direitos de aprendizagem de todas as crianças reunindo e organizando
tempo, espaços e situações que contribuem para o seu desenvolvimento.

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS;

HEINKEL, DAGMA  EINKEL. O brincar e a aprendizagem na infância Editora Unijuì Ijuí RS.2003;

HELM,J.H;BENEKE,S.O poder dos projetos: Novas estratégias e soluções para a educação infantil.Porto Alegre :
Artmed,2005;

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil

https://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf

basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil

ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf

Práticas comentadas para inspirar: Editora do Brasil, São Paulo, 2017

Série: Agrupamento III

INTRODUÇÃO

O Planejamento anual para o agrupamento III com idades entre 3, 4 e 5 anos e 11 meses.  Esta organização tem um caráter instrumental
e didático, os professores precisam se conscientizar sobre a sua prática educativa, que a construção de conhecimentos acontece de
maneira integrada e global e que há inter-relações entre os diferentes campos a serem trabalhados com as crianças que são formadas
pelos campos de experiências.
Precisamos ressaltar sobre os instrumentos essenciais para á pratica com as crianças que são: a observação, o registro, o planejamento e
a avaliação. Permitindo então ver a criança como sujeito sócio histórico que se desenvolve a partir das relações que vivencia em seu meio.
Segundo Piaget e Vygotsky, o conhecer é aprender se construir a partir das experiências estabelecidas entre o sujeito e o meio. Neste
âmbito nossa proposta pedagógica se fundamenta em uma linha socioconstrutivista, que visualiza o desenvolvimento infantil como um
processo dinâmico, possibilitando o desenvolvimento da afetividade, sensibilidade, autoestima, raciocínio logico, linguagem corporal
através de todo e qualquer meio em que a criança estiver inserida.
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Cabe lembrar que é papel da escola propiciar desafios e promover a formação cultural, ética, estética e política da criança cidadã.
Este planejamento constitui-se em um conjunto de orientações pedagógicas que possam promover e ampliar as condições necessárias
para o exercício da cidadania das crianças.

Justificativa

Tendo como principio a proposta pedagógica da CEI Bem querer Pierre Wail, o planejamento anual de ensino para o agrupamento III indica
que cada professor deve criar em suas turmas, estratégias adequadas, dinâmicas contextualizadas, lúdicas e adaptadas a diferentes
idades do agrupamento, para assim trabalhar com a realidade de vida de seus alunos, levando a criança a se tornar progressivamente
autônoma de seus próprios conhecimento e necessidades básicas. Além de colaborar com o meio em que vivem, auxiliando aprendendo,
construindo, formando caráter e novos conhecimentos que possibilitem a resolução de conflitos, concordado com a proposta dos
Referencias da Educação Infantil (1998, P. 23) que diz: Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relações
interpessoal de ser, estar com os outros em uma atitude básica, de aceitação, respeito, confiança aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural.

Este plano anual foi desenvolvido a partir do tema norteador da instituição: “Criança, o conhecimento em construção” Tendo em vista que
este tema irá contribuir na construção da aprendizagem e no desenvolvimento da autonomia e ampliar no seu conhecimento de mundo.
Através da proposta escolhida a ser trabalhada durante o ano letivo, criaremos a possibilidade de a criança desenvolver seu mundo
imaginário e o real. No seu desenvolvimento as crianças passam por muitas mudança, descobertas e transformações que podem ser: dos
objetos, das pessoas, na comunicação, biológicas, físicas e estruturais, e a sua maturidade que vem com o passar dos seus anos.
Acreditamos que a criança é um ser ativo e deve ser escutada. A atividade da escuta é algo muito importante, pois criamos um sujeito
ativo, protagonista da sua própria trajetória, com isso, trazemos o objetivo de instigar o desejo da criança. Para que o processo seja
conduzido da melhor maneira precisamos do envolvimento dos pais, a escola é um lugar onde adulto e criança cresce juntos.

“Uns acreditam que o critério mais importante é o de resultados, para-nos, são os processos,
principalmente o da escuta. Isso tem mais valor” (Deanna Margini, Reggio Emília).

 

Objetivos gerais da educação infantil

 
A prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades:
Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção
de suas limitações;
Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem estar;
Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas
possibilidades de comunicação e integração social;
Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;
Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

 

Caracterização das crianças

Os agrupamentos III são constituídos de crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, com salas de até 36 crianças.

Observamos que existem crianças que apresentam facilidades e dificuldades, sendo estas questões relacionadas ao emocional e
comportamental. Nota-se que as crianças maiores são parcialmente independentes e autônomas, já os menores estão em processo de
desenvolvimento da autonomia, os aspectos do: uso do banheiro, higiene pessoal e alimentação.
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Nas turmas também, contamos com crianças que necessitam de atendimento especializado junto com a professora de educação especial,
pois sofrem com algum transtorno, sendo esses, transtorno espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse
atendimento é muito importante para o desenvolvimento total da criança, pois como afirma Garcia (et al., p.1).

Projeto e temáticas

O planejamento anual ter por objetivo atender essas crianças com projeto pedagógico contextualizado com o dinâmico e o lúdico,
adaptando as necessidades das crianças, buscando desenvolver ótimas praticas educativas organizadas que se constituem nas múltiplas
linguagens e na cultura a sua volta, possibilitando a criança o bem estar e respeito a sua individualidade como o cuidar e educar em
grupo.

O espaço e tempo são organizados de forma a garantir que todas as crianças possam ter acesso aos diversos locais e recursos
pedagógicos que a escola oferece.

Os projetos que serão desenvolvidos:

Família na escola: A participação que faz a diferença.

Este projeto tem como objetivo compreender as funções e as contribuições das famílias no processo de aprendizagem da criança no
espaço escolar e apontar alternativas que favoreçam a participação ativa na escola.

 

Mascote: Este projeto tem como objetivo promover momentos de aprendizado dentro e fora da escola em ação pedagógica realizada
juntamente com a família despertando nas crianças valores morais e sociais.

 

Coisas da nossa terra: O projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural proporcionando as crianças o contato com outras culturas
e consequentemente com o nome favorecendo o desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de
cada um.

 

Projeto curiosidade

Este projeto foi criado considerando que a infância é a fase de inúmeras descobertas e curiosidades é importante que seja trabalhado e
vivenciado com as mais diversas oportunidades de crescimento geral das crianças. A nossa proposta em quanto educador infantil num
projeto é de mediador, estimulando novos sentidos à curiosidade.

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

 

O EU, O OUTRO E O NÓS

É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo
que existem outro modo de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas experiências sociais (na família,
na instituição escolar e na coletividade).

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção
e de participação nas diversas práticas sociais.
O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na educação infantil, dada sua importância para formação do sujeito, para
interação com as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no desenvolvimento do
pensamento.
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Conteúdo:

 
As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização
de linhas, formas, pontos, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos
brinquedos, bordados, entalhes, etc.
A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por
meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silencio.

Conteúdo

Formulação de perguntas;

Participação ativa na resolução de problemas;

Estabelecendo de algumas relações simples na comparação de dados.

As crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre espaço. Fazer
matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar,
argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, buscar dados que
faltam para resolver problemas, entre outras coisas.

 

AVALIAÇÃO
 
A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua prática. Por meio deles o
professor pode registrar contextualmente, os processos de aprendizagem das crianças; a qualidade das interações estabelecidas com
outras crianças, funcionários e com o professor e acompanhar os processos de desenvolvimento obtendo informações sobre as
experiências das crianças na escola. Esta observação e seu registro fornecem aos professores uma visão integral das crianças, ao mesmo
tempo em que revelam suas particularidades. São várias as maneiras pelas quais a observação pode ser registrada pelos professores. A
escrita é a mais comum e acessível. O registro diário de suas observações, impressões, ideias etc. pode compor um rico material de
reflexão e ajuda para o planejamento educativo. Outras formas de registro também podem ser consideradas, como a gravação em áudio e
vídeo; produções das crianças ao longo do tempo; fotografias etc. A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento.
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Série: Educação Especial

Plano de Ensino da Educação Especial
Professora: Talita Gagliardi

 
PÚBLICO ALVO:

Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de ensino Pierre Weil.

 

1. JUSTIFICATIVA:

O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez mais, através da
inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos
portadores de necessidades educativas especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que
apontam para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.

A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as redes de apoio
existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos profissionais de Educação Especial.

Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos sem distinção tem seu
marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de
todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para todas
as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

 

2. OBJETIVO GERAL:

1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação e domínio dos
conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva, afetiva, social, moral através das praticas
pedagógicas;

2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados à alimentação, higiene
pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária,
aprendendo a conviver e interagir com seus pares.

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas possibilidades e proporcionar
condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio;

2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático enfatizando a compreensão e
construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade para com o próximo;

3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;

4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á individualidade;

5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com
perseverança na busca do conhecimento.
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4. METODOLOGIA:

1. 4. Estimulação Motora:

 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso cantando músicas que citem
as partes do corpo e estimulem movimentos. 

Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os detalhes. 

Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz, boca, olhos, etc.,
nomeando-os.

Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na instituição.

Amassar folhas e rasga-las com as mãos;

Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares (fazer um círculo com
papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

 

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos :
 
Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e membros. Monte uma nova

figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.     

Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a sua expressão
gráfica. 

 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites. Varie a complexidade das
figuras desenhadas. 

 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva a você. Varie os
movimentos, fazendo-a pular, girar a bola. 

Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a criança a arremessar e
rolar a bola. 

 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho, ela se espalha e
desenha formas no papel. 

Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando gradativamente conforme as
respostas das crianças.

 
 
3.4  Estimulação da Comunicação 

Atividades que estimulam a comunicação 

Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de acordo com o contexto da
conversa. 

 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a
compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem
necessariamente falar. 

 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar frases da música com
palavras ou últimas sílabas. 

 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os papéis e imite você os
sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está
apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz. 

 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário, use brinquedo
confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.

Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

 
 
4.4 Estimulação da Visão  

Atividades que estimulam a percepção visual
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 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre o que está sendo
iluminado. Peça para nomear o que vê. 

Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças observadas. 

 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que ela perceba as
mudanças que acontecem relacionadas à cor. 

Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à criança e peça
para ela mostrar o que há de diferente em você. 

 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.   

Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar que brinquedo
está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.  

Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.

5.4 Estimulação da Audição 

Atividades que estimulam a memória auditiva

Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda, acima, abaixo,
em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.

Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e faça com que a
criança busque-o e tente imitá-los.

Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe. Explore os
chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos por eles, tentando adivinhar o que
tem dentro.

Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se ela não
conseguir faça com ela.

 
 
6.4 Estimulação Tátil

Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.

Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.

O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.

Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-os em seu rosto,
pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das sensações percebidas. Fique atento para
que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.

Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança separadamente, depois, junte-
os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó
colorido.

Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos, pizza, caracol, pirulito,
etc;

Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a respeito da textura,
temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a
criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua
consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas
tanto na areia molhada quanto na areia seca.

 

5. RECURSOS:

         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados

         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos

         Macarrões cereais e brinquedos

         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis

         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
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         Brincadeiras com areia molhada

         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.

         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.

         Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.

         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.

         Tinta ou cola colorida

         Jogos de encaixe

         Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas.

         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa

         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o aluno de bruços

         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve ficar bem flexível para que
mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar diferentes expressões.

         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor despertem a atenção. 
Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.

         Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.

         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes em cada pote: conchas,
moedas, pedras e balas.

         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os braços.

 
  

7. FORMAS DE ATENDIMENTO

Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças da sala, dando apoio à
professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais, sendo divida em três vezes por semana
(segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

 

8. AVALIAÇÃO:

O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a realidade da criança,
entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário, repetindo por diversas vezes as atividades levando
ao êxito do plano elaborado.

 

 

 

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: 911001435 - LIDIANE ALMEIDA DA SILVA LIMA

EIXO NORTEADOR: “A CRIANÇA: O CONHECIMENTO EM CONSTRUÇÃO"
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TURMINHA DO JARDIM SECRETO

Professora: Lidiane almeida da Silva Lima 
Monitoras: 
 Caroline Jacome Germano
 Márcia
Regiane
 Rosineri
                  
 
Poesia:” Leilão de jardim’
Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores,
lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis nos ninhos?
Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,
uma estátua da Primavera?
Quem me compra este formigueiro?
E este sapo, que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?
E o grilinho dentro do chão?
(Este é o meu leilão.)
Cecília Meireles

           Na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças em sua etapa de educação
básica se desenvolvem nos aspectos cognitivos, social e o socioemocional, a criança desenvolve nessa fase,
habilidades que contribuirão para sua vida adulta, tendo a oportunidade de construir sua hipótese e sua
aprendizagem sobre o mundo.
           É necessário que a educação infantil promova o desenvolvimento do indivíduo em todos os aspectos,
de forma integral e adaptada, no berçário é possível observar um espaço rico que deve suprir todos os
requisitos necessários para que a criança sinta se a vontade, acolhida e amada. Sendo assim é necessário que
as instituições tenham uma estrutura física e um funcionamento pedagógico adequados indispensável ao seu
desenvolvimento, para que se tenha um resultado satisfatório, o trabalho pedagógico deve ser desenvolvido
com práticas de estimulações psicomotoras e psicológicas sendo de extrema importância nessa fase de
descobrimento do mundo.
           Compreende-se que a intervenção do professor é fundamental, portanto, o papel do professor na vida e
na educação infantil é de extrema importância, pois é ele quem vai mediar e promover situações de
aprendizado e construção do conhecimento. 
         Sendo assim a escola é um local onde a criança passa a maior parte do tempo, os espaços devem ser
seguros e organizados de forma lúdica onde as crianças se sentem encantadas e aconchegadas, no ambiente
em que estiver inserida. 
As brincadeiras as pinturas, os primeiros contatos com livros, com a música, com o lápis, com papel, ou seja,
as primeiras experiencias que se precisa ter em uma escola é incondicionalmente essencial para dar uma base
às crianças. São atividades que devem ser prazerosas e estimuladoras, não se tornando motivo de frustrações,
local onde a criança precisa correr pular, se sujar, cair, brincar, experimentar novas sensações viver novas
experiencias, enfrentar novos desafios, ela precisa mais do que nunca ser criança, precisa ser entendida e
respeitada como criança.
Brincar favorece a autoestima da criança e a sua interação com o mundo que a rodeia, proporcionando
situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Por meio de jogos a criança
aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia (VYGOTSKY, 1984; FREIRE, 1989;
VASCONCELOS, 2002). 
O brincar está presente no Referencial Curricular Nacional para a educação (1998) onde a brincadeira é
colocada como um princípio fundamental sendo defendido como um direito, uma forma particular de
expressão de pensamentos, interação e comunicação entre outras crianças.
Art. 29: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o desenvolvimento
integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
          De acordo com a Base Nacional Comum curricular brincar diariamente, em diferentes formas, espaços e
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tempos, com várias companhias, amplia e diversifica o acesso dos pequenos as produções culturais, as
brincadeiras desenvolvem a imaginação, os conhecimentos, a criatividade, as experiências corporais, sociais
emocionais, sensoriais cognitivas e relacionais.

     Caracterização do agrupamento AGI A
Ao observar a turma do AGI A, identifiquei que a sala é mista com total de 27 crianças sendo 17 meninas e 10
meninos, com faixa etária de 04 meses a 1 ano e 8 meses a escolha das crianças por agrupamento é realizado
de forma aleatório pela equipe gestora. A maioria das crianças estão iniciando primeiro ano na creche sendo
apenas 5 que já estavam matriculadas na creche, a maioria dos alunos moram nas proximidades da escola, a
equipe é constituída por 4 monitoras e a professora.
 O planejamento da sala inicial foi realizado de forma a propor atividades pedagógicas que contemplem a faixa
etária das crianças, identificando que a turminha é bastante esperta e curiosa, a ideia da escolha do nome da
turma “JARDIM SECRETO” se obteve após observar que as crianças são espertas e curiosas, apresentando aos
pequenos um meio ambiente rico de preciosidades, descobrindo bichinhos, animais e flores, um ambiente
encantador onde consiste   de tesouros escondidos em meio a  natureza, de forma a ensina – los a cuidar e
preservar o meio ambiente desde a infância, onde trabalharemos as descobertas que temos no meio ambiente
como  bichinhos que vivem em hortas e jardins como, formiga, borboleta, caracóis, joaninhas, e abelhinhas,
observamos que as crianças adoram a musiquinha borboletinha, a dona aranha, abelhinha e etc... participam
com alegria da atividade de musicalização. 
Entendemos que as crianças são lindas, curiosas e espertas assim são os bichinhos, a partir dos interesses e
curiosidade das crianças definimos como nossa mascote o bichinho abelhinha por serem animais espertos que
sabem viver e conviver em organização, disciplina, harmonia e em comunidade.
  Para que as crianças comecem a atender a rotina diária, a professora confeccionará cartazes com figuras e
fotos, móbiles adaptando a sala de aula em um ambiente, tendo como norte o tema  “JARDIM SECRETO” onde
na educação infantil tem de ser oferecida,  as crianças um ambiente acolhedor de forma lúdica e prazerosa,
também escolhemos o nome com base no tema norteador “A criança : O conhecimento em construção”
optamos por este tema acreditando que o conhecimento da criança se constrói a cada dia através da
mediação do professor, onde buscaremos trabalhar juntos diversas descobertas através dos campos de
experiências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular: 
O eu, o outro o nós
corpo, gesto e movimento
Escuta, fala, pensamento imaginação
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
   Iniciaremos a nossa rotina com acolhimento das crianças, sendo realizado com muito afeto e carinho, com
brinquedos diversos, pelúcias, sapinhos e músicas variadas, diversificando a rotina constantemente, este
acolhimento será realizado pela professora com o auxílio das monitoras, logo em seguida  realizamos nossa
roda de conversa e de história com músicas variadas e combinados,  onde cantaremos diversas cantigas
antigas e atuais. 
 Em um segundo momento realizamos o café da manhã logo após, daremos início ao nosso planejamento
diário, sendo realizado com apoio do semanário que é construído e encaminhado para coordenação na
semana anterior a que será trabalhada, a atividade pedagógica, em seguida iniciamos as trocas e higienização
pessoal das crianças, em um terceiro momento preparamos as crianças para o almoço, higiene
bucal(escovação) e logo hora do sono, o agrupamento consistem com um grupo que aceita alimentos diversos
e frutas variadas, no momento do soninho dormem com facilidade, as atividades serão realizada com
verbalizações informando aos alunos a rotina a seguir.
No período vespertino a turma se organiza entre refeições, higienização e atividades recreativas, as monitoras
realizam as atividades com apoio do semanário realizado pela professora e através das orientações seguidas
nas formações realizadas pela instituição de ensino, obedecendo sempre a faixa etária do grupo e suas
especificidades. No cotidiano serão realizadas socializações entre as crianças de outros agrupamentos sendo
realizados em vários momentos, nos parques, em festas, em apresentações e constantemente toda sexta-feira
realizamos a sexta em cena, onde cada agrupamento realiza uma apresentação inclusive as professoras e
monitoras, realizaremos exposições culturais, entrega de uma lembrança as mães no dia internacional da
mulher, semana da partilha , oficinas de artesanato e olimpíadas, durante o ano letivo, iremos realizar
passeios (estudo do meio) e festa “ Quem cuida de mim”, durante estes eventos as crianças também
adquirem a aprendizagem. 
Durante o ano letivo serão realizadas atividades referentes aos projetos desenvolvidos de acordo com o tema
norteador Criança: “O conhecimento em construção’ 

  Projeto: “PEQUENINOS E OS TESOUROS A DESCOBRIR”: Este projeto tem como objetivo proporcionar aos
bebês a vivência e o contato com diversas possibilidades e aprendizagens, ampliando o contato com mundo
ao seu redor, promover aos alunos o desenvolvimento e a autonomia, relacionadas ao comportamento e
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hábitos que deverão fazer parte de sua rotina diária, serão realizadas atividades psicomotoras , atividades
com músicas e gestos, exploração e movimento do corpo, contação de histórias , exploração do ambiente
atividades com tintas e materiais concretos.

 Projeto: “ESSA MÃOZINHA VAI LONGE: EXPLORANDO OS SENTIDOS”
   Possibilitar o desenvolvimento das expressões e dos sentidos por meio de atividades lúdicas e das
experiências com materiais diversificados, despertar os pequenos de forma significativa com o propósito de
desenvolver novas habilidades e competências sendo realizadas atividades com Colagem, pinturas com
esponjas, pincéis , com as mãos e pés, exploração de plástico bolha, caixa de sensações e cheiros, amassar e
folhear, explorar matérias duros moles, frio molhado etc...

Projeto: “CURIOSIDADE” Tem como prioridade a escuta e a participação da criança pequena, que estão ligadas
diretamente com a forma e o grau de envolvimento do adulto nesse processo fundamental para propiciar às
crianças envolvidas um espaço de escuta e participação infantil, estimulando sua autonomia, criatividade,
pensamento crítico e sentido de cidadania, a metodologia do projeto curiosidade será desenvolvida ao longo
do ano conforme a curiosidade e descobertas realizadas pela professora e monitoras, observando
cuidadosamente os interesses dos pequenos.
Mascote Este projeto tem como objetivo promover momentos de aprendizado dentro e fora da escola em ação
pedagógica realizada juntamente com a família, despertando nas crianças valores morais e sociais, o mascote
da sala será enviado para o lar do aluno toda sexta-feira devendo retornar na segunda-feira onde deverá
passar momentos de afetividade e socialização juntamente com a família, logo em seguida a família deverá
realizar registro com  escritas, desenhos ou fotos, dramatizando como foi realizada esta experiencia para a
família.
          Teremos na escola a realização das semanas educativas onde proporcionará aos pequenos momentos
de aprendizagem, acesso a diversas culturas e experiencias.

 Com início no mês de Fevereiro:
1º Feira das Profissões: A construção da identidade e cidadania são importantes processos internos que não
podem ser ignorados, tendo como objetivo desenvolver a linguagem oral e escrita, conhecer os diferentes
tipos de profissões, suas funções e a importância delas na sociedade.

 Março
2º Meio Ambiente: água e dengue: o objetivo é oferecer a as crianças a importância de se preservar o meio
ambiente, reconhecer atitudes adequadas e inadequadas para o meio ambiente.
Água: A importância de preservar a água e estimular a curiosidade natural da criança.
Dengue: Explicar sobre o seu principal transmissor que é o mosquito Aedes Aegypt, apresentar as formas de
se prevenir a reprodução do vírus. 

Abril
3º Monteiro Lobato: Conhecer as obras de Monteiro Lobato, vivenciar dentro da literatura infantil um mundo
rico em cultura, em um mundo mágico de personagens que encantam a todos, desenvolver a imaginação, a
fantasia e curiosidade.

 Agosto
4º Semana da família: Propiciar a criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura
de outras famílias oportunizando atividades que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos
familiares.
Outubro
5º Semana da Inclusão: Sensibilizar aos alunos para um novo olhar sobre “diferenças” resgatando a cidadania
a inclusão da diversidade.

 Outubro
6º Semana do brincar: Promover durante a semana da criança atividades variadas e interessantes, visando a
dar a criança oportunidades de lazer e socialmente educativas.
          Todas as  atividades serão realizada com o direcionamento de semanários que serão elaborados e
entregues a coordenação pedagógica na semana anterior a realização da atividades que serão realizadas de
acordo com o cronograma proposto nos espaços adequados, desta forma aplicamos as atividades nas salas,
em espaços exterior, no pátio, refeitório e nas salas de outros agrupamentos.
           A avaliação deverá ser realizada com olhar atento observando cada etapa de desenvolvimento da
criança, assim realizando com registros e avaliando a criança diariamente, a professora trabalhara com grupos
pequenos com a realização de cantinhos, com o objetivo de avaliar, acolher, acompanhar e  auxiliar a criança
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com mais atenção, trazendo mais aproximação dos vínculos afetivos, ao final de cada etapa será realizado
relatórios de avaliação onde serão entregues aos pais para que se acompanhe o desenvolvimento de seu filho,
devendo ser coerente e de forma simplificada para que seja interpretado e entendido por qualquer pessoa que
os leiam.
          A avaliação da educação infantil sendo uma tarefa importante da escola é necessário que seja realizada
em conjunto com a família, pois tudo que acontece na vida da criança reflete diariamente no processo de
ensino, o vínculo criado entre educador e criança é tão importante quanto outros parâmetros, é por meio da
construção e uma relação afetiva, acolhedora que a criança se sente segura e disponível para as atividades
entre pares e o desenvolvimento de suas possibilidades.
          A prática pedagógica deve sempre prezar o bem estar do aluno, assim como do professor, para isso um
relacionamento afetivo torna o aprendizado mais prazeroso. Segundo Freire (2002,p.73).
Assim como é essencial uma boa relação com o professor, o bom relacionamento   entre as pessoas que
fazem parte de um determinando grupo (neste caso o grupo escolar) é essencial para tomar o ambiente
agradável para aprendizagem. As crianças precisam se sentir acolhidas e perceber sua importância naquele
local novo de permanência.
Em momentos de conflitos a professora deve ter a sensibilidade de entender que o processo faz parte do
desenvolvimento da criança, buscado identificar o que está causando o conflito em sala de aula,  ao identificar
cabe ao professor  intervir e buscar orientar o aluno, onde deve realizar atividades lúdicas e brincadeiras  afim
de ensinar as crianças a importância de reconhecer sentimentos, dividir e a ceder. 
 “Quando maior clareza que professor tiver dos fatores que provocam os conflitos, mais possibilidade terá de
controlar a manifestação de suas reações emocionais e, em consequência encontrar caminhos para solucioná-
los”. (GALVÃO , 2008, p.104)
A fim de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, estimularemos as crianças diariamente, com
chamadinha com foto na roda, como segurar sozinha a mamadeira ou copo de leite e de água, ajudar guardar
os brinquedos, se alimentar, segurar o talher. 
Serão realizadas atividades que favoreçam interação através de trocas afetivas em situações lúdicas, teatro,
dramatização, leituras de imagens, historinhas, cantigas diversas, músicas, cores, brincadeira de roda, rimas,
clipes musicais, garatujas, mural de exposição das atividades.
Sou pedagoga formada há cinco anos ao qual iniciei como professora recentemente, tenho muito o que
oferecer as crianças as auxiliando as estimulando, mediando seu conhecimento, com o intuito de que o
desenvolvimento de cada criança seja o mais satisfatório, visando o futuro de cada um, fazendo tudo com
muito amor creio que os resultados serão de grande qualidade e de grande valia.

BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 2010.
FREIRE P. Conscientização. Teoria e prática da libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São
Paulo: Moraes, 1980.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de
Educação Básica, 2017. BRASIL.
 Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018.

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos e 11 meses público alvo da educação especial que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
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desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
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ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.

 5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
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mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado.

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000718 - JULIANA KELLEN DE MORAES SANTOS

O PIRATA (poesia infantil)
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ILUSTRAÇÃO: GABI ANDRADE

O PIRATA

O pirata matreiro
com espada de pau,
chapéu de caveira
e cara de mau,
faz muita marola...
Diz que quer tesouro
com prata e ouro
e enfrenta o mar bravio
com seu navio sombrio.
Mas não me engana não!
Esse tal pirata
nada tem de mau,
ele gosta mesmo
é de um bom prato
de mingau.

(Andra Valladares)

Após conhecer e observar a turma do AGI B podemos descrever os seguintes pontos da sala; temos uma sala
mista com crianças de faixa etária do AGI, organizamos o planejamento inicial de forma a propor atividades
pedagógicas que contemplem a faixa etária intermediária, pois a turma é muito esperta, e bastante curiosa. O
Grupo entendem com facilidade os comandos dado pela equipe, temos algumas crianças que utilizam  o choro
para expressão suas petições e desconfortos. 
Durante as atividades desenvolvidas, as crianças demostram satisfação e calma até mesmo aquelas que
choram na hora da atividade, principalmente de pintura ficam tranquilos e atentos, as que envolvem traços,
sons, cores e formas, tem sido as mais exploradas, o grupo se envolve e criam através dos experimentos,
temos organizado estratégias que contribuam para o desenvolvimento e interação de  algumas crianças que
recusam participar de atividades que envolvam texturas diferentes, temos trabalhado para inclui-las em todos
os momentos prazerosos feito em sala e fora dela.  Um momento que a turma gosta bastante é da hora da
música, eles cantam e conhecem a maioria das músicas, demonstrando preferencia em na musica da: “
Baleia”, “Jaula do leão” e “Olhei para cima
A turma do AGI B já é conhecida como a turma dos piratas, nome escolhido através dos projetos escritos para
serem trabalhados pelos agrupamentos I, que envolve descobertas, curiosidades, exploração, nada melhor do
que a nossa turma que entrou nessa sala para descobrir, explorar,  tudo e todos que estão a sua volta, com
brincadeiras diferenciadas, atividades lúdicas que transforme a turma dos piratas em crianças desenvolvidas,
maduras emocionalmente, crianças felizes, completas, temos como objetivo trazer um mundo  
Durante o ano letivo tenho como objetivo; trabalhar as  atividades pedagógicas através de gestos, posturas,
ritmos para se expressar e comunicar; explorar movimento do próprio corpo em brincadeiras que envolva o
canto, o andar, o correr e o pular; familiariza-se com a imagem do próprio corpo; ouvir, perceber e produzir
eventos sonoros diversos; ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e
materiais, explorando suas características, propriedade e possibilidades de manuseio e entrando em contato
com formas diversas de expressão artísticas; acessibilidade de espaços e materiais para todas as crianças
sejam elas com alguma necessidade especial ou não; assumir responsabilidade de compartilhar e
complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias; participar de variadas situações de
comunicação oral, para interagir e expressar desejos, necessidades e sentimentos por meio de linguagem oral;
leitura de diferentes gêneros feita pelo adulto como contos, poema, parlendas, trava-linguas; exploração e
manipulação do ambiente natural (contato com as plantas, animais, areias e etc.); utilização de circuitos
numéricos para engatinhar, rolar, andar, entre outros.
A exploração dos ambientes da escola é uma estratégia diária em nosso agrupamento, organizamos
atividades em lugares diferentes para irmos com a turma, seja ele andar de motocicleta na rampa de acesso
da escola, brincar de escorregar no morro com ou sem caixa de papelão, brincadeiras no quiosque, atividade
no solário entre outros. 
A maioria das crianças da sala é altruísta, gostam muito de ajudar os amigos, a professora e monitoras, são
extremamente carinhosos e em alguns casos dengosos, por isso trabalhamos com a autonomia da criança
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para que o grupo e não dependam somente de nossa ajuda. 
A maioria das famílias da sala são presentes na vida escolar de seus filhos, sempre que possível gostam de
escrever perguntando do desenvolvimento das crianças, participam por meio de registro no caderno, ou
entrega de alguma atividade de casa e/ou algo que foi solicitado.
 A equipe da sala é formada por cinco profissionais, e todas tem em comum o amor e respeito pela educação e
principalmente pelas nossas crianças. Sou professora formada em Pedagogia há cinco anos, atualmente estou
cursando pós em direito educacional.  Tenho orgulho de ser professora porque na mesma medida em que
transformo sou transformada. Gosto de motivar e vivenciar a transformação do conhecimento daqueles que
estão em processo constante de formação e isto, encontramos diariamente na educação infantil.  As
monitoras: Barbara é formada em pedagogia, é uma ótima profissional e muito criativa, demostra sempre
carinho e respeito por cada criança, podemos observar que ela tem um olhar singular para cada criança da
sala, sabendo distinguir as características, qualidades, entre outras coisas apenas pelo olhar. Alexandra, é
uma monitora centrada, gosta muito de estar com as crianças, adora fazer sons de animais ou outras tipos de
sons, que chamam a atenção de todas as crianças, deixando eles encantados e curiosos em saber de onde
vem aquele barulho. Maria, sempre muito alegre e espontânea, têm a facilidade de fazer o grupo sorrir, as
crianças são apaixonadas por ela com seu jeito extrovertido de envolver as crianças nas propostas
organizadas, é cuidadosa com as crianças, com as famílias, demonstrando sempre cuidado ao tratar o outro.
Rosangela, é uma monitora eficiente e criativa, muito carinhosa e acolhedora gosta de estar perto das
crianças, nas atividades está sempre empolgada e aproveita junto com os pequenos aquele momento, sempre
contribui com ideias para os projetos e atividades realizadas com as crianças. 
Nossa rotina é dividida em vários momentos: Primeiro o acolhimento das crianças na sala, colocamos alguns
brinquedos que chamam atenção das crianças em cima do tapete colorido, as crianças vão chegando para
brincar e formando uma roda até o momento do café; Segundo, momento café da manhã  Terceiro, hora da
troca onde é realizado a higienização das crianças: Seguimos com as atividades pedagógicas; Quinto
momento, hora almoço, percebemos que o grupo come muito bem e aceita tudo o que é oferecido ,  sexto é
momento do sono onde a maioria das crianças já dormem sem auxilio dos adultos. Na parte da tarde o grupo
se organiza entre refeições, higienização e atividades de recreação e através dos estudos realizados nas
formações, elas têm conseguido entender mais sobre a faixa etária em que estão e assim, organizando
atividades que compreendam as especificidades deste grupo. 
Podemos observar que essa turma tem muita coisa boa para aprender, pois curiosidade e entusiasmo não
faltam para essa turminha.  
Diante dessa demanda, acredito e fundamento a minha prática de forma a ser sensível e a ouvir o que as
crianças têm a dizer, este ano temos a proposta de organizar projetos que nasçam do interesse das crianças,
respeitando toda a singularidade, contribuindo assim, para seu desenvolvimento efetivo. Constantemente
procuro ler e pesquisar sobre a faixa etária em questão de modo a compreender mais cada criança e assim,
propor atividades significativas. Semanalmente organizarei títulos diversificados para a o momento da leitura,
atividades que compreendam as áreas cognitivas, físicas, sociais e emocionais. Comprometendo – se a
respeitar cada criança.
Segue alguns projetos a serem trabalhado com a turma: 
Projeto CURIOSIDADE: Tem como prioridade a escuta e a participação da criança pequena, que estão ligadas
diretamente com a forma e o grau de envolvimento do adulto nesse processo fundamental para propiciar às
crianças envolvidas um espaço de escuta e participação infantil, estimulando sua autonomia, criatividade,
pensamento crítico e sentido de cidadania.
Projeto: “PEQUENINOS E OS TESOUROS A DESCOBRIR”: Este projeto tem como objetivo proporcionar aos
bebês a vivência e o contato com diversas possibilidades e aprendizagens, ampliando o contato com mundo
ao seu redor, promover aos alunos o desenvolvimento e a autonomia, relacionadas ao comportamento e
hábitos que deverão fazer parte de sua rotina diária.
Projeto: “ESSA MÃOZINHA VAI LONGE: EXPLORANDO OS SENTIDOS”
Possibilitar o desenvolvimento das expressões e dos sentidos por meio de atividades lúdicas e das
experiências com materiais diversificados, despertar os pequenos de forma significativa com o propósito de
desenvolver novas habilidades e competências.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Referência Curricular Nacional para educação infantil (1998 e 2001).
Projeto Pedagógico na Educação Infantil, Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn (2013).
Artigo: Friedrich Froebel O criador dos jardins-de-infância.

Atenciosamente
Professora Juliana Moraes   
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
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Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
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por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.
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8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001337 - MIRIAM FLÁVIA LOURENÇO PEREIRA

Plano Anual Individual AGI C
Professora Miriam Pereira
Monitoras: Andréia, Adriana, Antônia e Natalia.

CEI Nave Mãe Prof. Pierre Weil

O PÁSSARO (poesia infantil)
 
O Pássaro 
Pequenino e bonitinho
Canta, canta sem parar
Voa em bando pelo mundo
Comendo as frutas do pomar
Quem quiser seguir seu rumo tem que aprender a voar.
(Paulinho Pedra azul)

A turma do agrupamento I C atualmente é composta por vinte e sete crianças, doze meninas e quinze meninos
com idade entre seis meses e um ano e sete meses. São crianças muito pequenas que necessitam de total
supervisão e apoio durante a rotina, à composição do agrupamento foi organizado pela equipe gestora e a
maioria das crianças está frequentando a creche pela primeira vez.
Elaboramos o planejamento inicial propondo atividades pedagógicas que atendam a faixa etária da turma, em
sua maioria, com comportamento ativo e curioso que adoram dar e receber carinhos. A turma compreende os
comandos dado pela equipe com facilidade, algumas crianças apresentam choro como meio de expressar sua
vontade ou desconforto.
A turma do AGI C já é conhecida como a turma dos Pássaros, nome escolhido através dos projetos escritos
para serem trabalhados pelos agrupamentos I. Esse tema será presente no cotidiano das crianças, seja por
meio de canto, histórias, desenhos, brincadeiras lúdicas, entre outras atividades, sendo instrumento
importante para o aprendizado dentro e fora da escola em ação pedagógica realizada juntamente com a
família despertando nas crianças valores morais e sociais. 
A equipe da sala é formada por cinco profissionais, sendo quatro monitoras e uma professora, que
compartilhamos do mesmo amor e respeito pela educação e principalmente pelos nossos pequenos. Sou
professora formada em pedagogia há quatro anos e pós graduada em Educação Especial e
Neuropsicopedagogia. Tenho orgulho de ser professora, pois ao mesmo tempo em que ensino também
aprendo, cresço e me reinvento com meus pequenos.
Durante as atividades desenvolvidas as crianças são agrupadas de forma diversificada, procuramos fazer a
organização de forma que favoreça o desenvolvimento da atividade e a aprendizagem das crianças.
Planejamos atividades coletivas com outros agrupamentos, cinema, brincadeiras, piquenique, apresentação no
pátio onde reunimos todas as salas para assistir teatro, dança, entre outras atividades.
Nossa rotina é dividida em vários momentos: No momento do acolhimento das crianças colocamos alguns
brinquedos em cima do tapete colorido, as crianças brincam até o momento do café; hora do café da manhã,
com a ajuda das monitoras colocamos as crianças em roda para servirmos o café; hora da troca onde às
monitoras realizam a higienização das crianças; atividade pedagógica; hora do almoço, observamos que a
maioria das crianças come muito bem tudo que é oferecido; hora do sono onde a maioria das crianças dorme
sem auxilio dos adultos. Na parte da tarde o grupo se organiza entre refeições, higienização e atividades de
recreação desenvolvida pelas monitoras que através das reuniões de formação realizadas na creche, elas tem
conseguido realizar um ótimo trabalho com os pequenos.
Durante o ano letivo tenho como objetivo; trabalhar as atividades pedagógicas através de gestos, posturas,
ritmos para se expressar e se comunicar; explorar o movimento do próprio corpo em brincadeiras que envolva
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o canto, o andar, o correr e o pular; familiarizar-se com a imagem do próprio corpo; brincar e socializar; ouvir,
perceber e produzir eventos sonoros diversos; observação e identificação de imagens diversas; ampliar o
conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas
características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de
expressão artística; linguagem oral para comunicar-se, expressando suas vontades, desejos, necessidades e
sentimentos, nas diversas situações de interação presentes no cotidiano; leitura de gêneros variados feitos
pelos adultos como cantigas, parlendas, versos e contos; Possibilidade de ampliação do repertório de
conhecimentos a respeito do mundo social e natural; conhecimento do próprio corpo por meio do uso da
exploração de suas habilidades físicas, motoras e perceptivas. 
As atividades serão organizadas em ambientes variados da creche, atividades no solário, no pátio, no
quiosque, casinha de boneca, etc.
Serão disponibilizados recursos materiais variados durante as atividades diárias: Livros, revistas, fantoches,
diferentes tipos de papeis, guache, pincel, esponja, massinha de modelar, areia, plástico bolha, peças de
encaixe, brinquedos, bambolê, bolas de diversos tamanhos, balões coloridos.
O trabalho pedagógico será desenvolvido de forma que atenda as necessidades e interesses das crianças, as
individualidades, valorizando as conquistas diárias, estimulando a participação, curiosidade e autonomia,
contribuindo para seu total desenvolvimento.
Através de leituras e investigações sobre a faixa etária do agrupamento I, busco entender mais sobre cada
criança e assim, apresentar atividades significativas. Semanalmente organizarei atividades         que
favoreçam o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físicas, emocionais, sociais e cognitivas.
Seguem os projetos a serem trabalhado com a turma: 
PEQUENINOS E OS TESOUROS A DESCOBRIR: Tem como objetivo proporcionar aos bebês a vivência e o
contato com diversas possibilidades e aprendizagens, ampliando o contato com mundo ao seu redor,
promover aos alunos o desenvolvimento e a autonomia, relacionadas ao comportamento e hábitos que
deverão fazer parte de sua rotina diária.
CURIOSIDADE: Tem como prioridade a escuta e a participação da criança pequena, que estão ligadas
diretamente com a forma e o grau de envolvimento do adulto nesse processo fundamental para propiciar às
crianças envolvidas um espaço de escuta e participação infantil, estimulando sua autonomia, criatividade,
pensamento crítico e sentido de cidadania.
ESSA MÃOZINHA VAI LONGE: EXPLORANDO OS SENTIDOS: Tem como proporcionar vivências e experiências
por meio de sentidos e sensações, possibilitando descobertas enriquecedoras para as crianças tendo como
objetivo seu desenvolvimento e crescimento.
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita no decorrer do projeto, observando o cumprimento de etapas, o desenvolvimento
individual e coletivo, avaliando a criança em relação a si mesma, identificando seus potenciais, interesses e
necessidades, através de observações, registros, relatórios e fotos.
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PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.
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1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
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 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 163 de 226



sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado
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Professor: 911001436 - RENATA DOS SANTOS NOGUEIRA

Professora : Renata

O plano de ensino da educação infantil da unidade CEI ´´Bem Querer Professor Pierre Weil´´ está
fundamentado na Base Nacional Curricular Comum , seguindo o Plano Nacional de Educação e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A educação infantil é a primeira base educacional ,sendo realizado a integração da criança através do
desenvolvimento dos aspectos biológicos,psicológicos, intelectuais e sócio – culturais ,assim preparando para
a continuidade no processo educacional.
Os campos de experiências permitem as crianças aprenderem de forma concreta e ativa nos diversos
ambientes da creche através de atividades lúdicas.

                                                      O brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem. Brincar é aprender;
                                                       na  brincadeira, reside  a  base  daquilo  que, mais  tarde, permitirá
                                                       à criança aprendizagens mais elaboradas. O lúdico torna-se, assim,
                                                       uma proposta educacional para o enfrentamento das dificuldades
                                                        processo ensino-aprendizagem  (VYGOTSKY apud ROLIM,GUERRA
                                                         e   TASSIGNY, 2008,p.177 ).

A   proposta pedagógica segue a linha interacionista – construtivista a criança  é  levada  a  explorar, 
descobrir ,pensar  e recebe as influências a todo momento, as  atividades são programadas  visando  o  bem
de  forma  significativa, respeitando  seu  processo  de aprendizagem .
Nesta  fase  as  crianças aprendem  de  forma concreta ,as brincadeiras e  jogos fazem  parte  do processo  de 
aprendizagem .
        A estrutura da creche é composta por diversos espaços e todos eles são usados para momentos de
atividades da turma são eles quatro parques,uma casa de bonecas,dois quiosques,dois tanques de areia,um
pátio interno ,dois pátios externos e um parque casa do Tarzan.
        O agrupamento AG - II – C é formado por trinta e duas crianças com faixa etária de um ano e sete messes
a três anos e onze meses,esse número de alunos não é fixo podem sofrer alterações como transferências ou
incluir novos alunos conforme a demanda.
        A formação da turma é elaborada pela equipe gestora, os alunos são divididos no agrupamento os irmãos
gêmeos ficam em salas diferentes com o objetivo de se desenvolverem individualmente.
        Os alunos desse agrupamento moram no bairro ou em outros próximos, as famílias atendidas são de
baixa renda e alguns de classe média.
        Alguns alunos estão frequentando a creche pela primeira vez, estão se adaptando ao ambiente da creche
e as regras.
        A equipe do agrupamento é formada  por uma professora com jornada de trabalho de quatro horas, duas
monitoras que realizarão o atendimento durante a rotina escolar.
        As atividades e projetos visam desenvolver nos alunos a socialização ,inteligência
emocional,autonomia,valores e virtudes que contribuem para seu processo de formação educacional.
        O trabalho pedagógico atividades e projetos são elaborados pelas educadoras através de encontros e
conversas,depois a professora da turma realiza as atividades e projetos com a turma tudo conforme
orientação da coordenadora pedagógica.
        Para organização do trabalho e registro é elaborado um semanário ( duração de uma semana) sendo de
acordo  com a realidade da turma as atividades e projetos executados.
        São elaborados atividades ,descrevemos rotina,materiais utilizados e relatos de observação dos alunos
durante as atividades e comportamentos.
        Nos momentos de atividades as crianças são divididas em grupos mistos ( meninos e meninas) nas
diferentes idades,para que juntos possam aprender e dividir conhecimentos.
        A  professora  e monitoras  trabalham  como  mediadores  ensinando  as  crianças  que  a   todo 
momento  é  possível  vivenciar   a   aprendizagem,  as atividades são elaboradas visando o bem
estar,desenvolvimento da autonomia e aprendizagem de forma significativa e concreta.
        Quando ocorre alguma situação de conflito na turma a professora e monitoras atuam conversando com
as crianças apontando que aquela atitude ou comportamento não foi adequado levando a refletir sobre a
atitude e a importância de ter um bom comportamento e respeitar a todos.
        Na turma do AG II – C será trabalho o processo de autonomia desde o início como reconhecer objetos
pessoais, aprender a colocar e tirar os sapatos, casacos,mochila e etc.
        Assim os alunos irão aprendendo a ter autonomia aos poucos e contribuem para seu processo de
desenvolvimento.
        Para as crianças são apresentados novos conteúdos durante as atividades através de livros,,roda da
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conversa,alguns momentos vídeos educativos relacionados ao tema dos projetos trabalhados,revistas,músicas
integração com outras turmas etc.
        O  trabalho  é  registrado  através  de  atividades  coletivas,individuais , relatório de observações das
atividades, foto das atividades realizadas com o grupo para registrar os projetos e aprendizagens.
        Neste ano o tema norteador será `` Criança,conhecimento em construção´´foi escolhido na reunião
coletiva após reflexão de todos os educadores,com o obejtivo de que o conhecimento sempre está em
construção a criança está em constante busca e assim surgem as idéias ,curiosidades durante diversas
situação do cotidiano.
        Os projetos que  serão trabalhados esse ano são dois :

´´Família e Escola de mãos dadas,resgatando valores´´ 
Com o objetivo de trazer as famílias para o contexto escolar,desenvolver e resgatar
valores,virtudes,ética,respeito,cidadania.
Incentivando a parceria famiília e escola  visando a autonomia ,bem estar da criança,construção do
conhecimento e aprendizagem;

 ´´ Linguas e Linguagens Brincadeiras por toda a parte´´
Através de atividades diversificadas como músicas,hora da história e diversas brincadeiras  serão trabalhadas 
as múltiplas linguagens,psicomotricidade contribuindo para o desenvolvimento  no contexto da educação
infantil;

´´Projeto Curiosidades´´

Despertar a curiosidade das crianças através das vivências na creche , com experiências significativas e de
interesse da turma apresentados na roda da conversa ou durante as atividades;

Projetos Paralelos:

Sexta em Cena :

São realizadas por escalas apresentações toda sexta-feira para todos os agrupamentos da creche.
Algumas turmas apresentam danças,teatro,poema escolhidos pela professora da turma;

Aniversariantes do Mês:

A última sexta-feira do mês é realizado o aniversariantes do mês momento importante para comemorar o
aniversário da criança com a turma da creche, trabalhando a socialização e partilha com os grupos;

        Será trabalhado seis semanas educativas são:

Semanas das Profissões;
Semana do Meio Ambiente, Água,Dengue;
Semana Monteiro Lobato;
Semana da Família;
Semana da Inclusão;
Semana da Criança;

Comemorações Especiais :

Entrega das Flores;
Quem Cuida de Mim;
Oficina de Artesanato;
Olimpíadas;
Estudo do Meio.

Todos os projetos e semanas educativas são orientados e supervisionados pela coordenação pedagógica.
Os registros dos projetos serão realizados através de atividades individuais,coletivas,experiências
,fotos,anotações.
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O processo de avaliação irá ser desenvolvido diariamente observando o interesse das crianças,seu processo de
aprendizagem no decorrer dos projetos trabalhados.

Bibliografia:

Base Nacional Comum Curricular
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
https://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf

 ROLIM, Amanda A. M.; GUERRA, Siena S. F.; TASSIGNY, Mônica M. Uma leitura de 
 Vygotsky sobre o brincar na aprendizagem e no desenvolvimento infantil.
disponível  em http://brincarbrincando.pbworks.com/f/brincar%2B_vygotsky

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
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individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
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ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
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despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001339 - NATHALIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Professora: Nathália Gonçalves de Oliveira Sallati
 Monitoras: Juliana e Maria Adriana
 

 INTRODUÇÃO
 
      A importância da integração Cuidar, Educar e Brincar na Educação Infantil, e suas funções no
desenvolvimento da criança, é ter a compreensão da importância do brincar tanto quanto do cuidar e educar.
São elementos que devem caminhar juntos para que a criança possa se desenvolver plenamente.

      Durante muito tempo, historicamente, as crianças foram negligenciadas e desconsideradas, eram vistas
como “pequenos adultos”. Após anos de lutas sociais surgem, finalmente, leis a favor da criança, fazendo com
que o Estado garanta que a criança tenha o direito da gratuidade ao frequentar creches e pré-escolas (1988).
     Em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente é aprovado, fortalecendo ainda mais o direito da criança
com a lei n° 9.394/96 LDB – Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo a garantia do
desenvolvimento integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social da criança com idade entre 0 e 5
anos.
     Hoje a criança é reconhecida com direitos, fazendo com que a escola não tenha somente a preocupação no
Cuidar, mas ajudando com sua evolução como um todo. 
      O Cuidar engloba muito além do que conhecemos pela definição da palavra, envolve tempo,
comprometimento, proximidade, observação, reconhecer a criança como sujeito que deve ser respeitado e
ouvido, por isso a necessidade do vínculo entre professor e aluno.

[…] A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano.
Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. (RCNEI. 1988, v. 01, p. 24) 

        O Educar exige que o professor aguce a curiosidade das crianças com relação ao mundo, para que seja
despertada a vontade de aprender, fazendo com que a criança perceba resultados positivos diante das
novidades descobertas através de sua curiosidade.
     O Brincar, apesar de muitos ainda considerarem uma atividade somente para ocupar o tempo, é uma forma
de ajudar na interação, desenvolver habilidades, criatividade, segurança, autonomia, linguagem oral e
corporal e auto estima da criança fortalecendo sua compreensão do eu.
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COMPOSIÇÃO DA TURMA

     A turma do Agrupamento II– D é formada por 31 (trinta e uma) crianças na faixa etária de 1 ano e 7 meses
até 3 anos e 11 meses, com uma divisão equilibrada entre meninos e meninas, 15 (quinze) e 15 (quinze),
respectivamente.

      Embora grande parte das crianças esteja frequentando a creche pela primeira vez, a adaptação foi
tranquila e rápida, poucos vieram do berçário, mas esses que vieram apresentaram facilidade durante a
alimentação, roda de conversa, fila, entre outras atividades de rotina.

[…] A estruturação do espaço, a forma como os materiais estão organizados, a qualidade e a adequação dos mesmos são elementos essenciais de um projeto educativo. Espaço físico, materiais, brinquedos,

instrumentos sonoros e mobiliários não devem ser vistos como elementos passivos, mas como componentes ativos do processo educacional que refletem a concepção de educação assumida pela instituição (Brasil,

1988, p.68)

    A rotina diária tem início às 07hs com o recebimento das crianças na porta da sala, elas são incentivadas a
reconhecer os seus pertences, guardando seus copos, cadernos, escova de dente, entre outros objetos de uso
diário. 
     Temos como parte da rotina a roda da conversa, nela conversamos sobre as atividades que serão realizadas
durante aquele dia, observamos o tempo, calculamos a quantidade de crianças que compareceram naquele
dia, cantamos, falamos sobre os bons e maus comportamentos e como eles podem interferir em nossas vidas,
desde um lixo que jogamos no chão até quando eu empurro o meu amigo e o faço chorar.
     A maior parte das crianças já participava da rotina da creche no ano anterior facilitando a compreensão das
tarefas diárias e da rotina, já as menores precisam ainda de nossa ajuda para a maioria das coisas, como
reconhecer os seus pertences, calçar sapatos e guardar o caderno na mochila. Importante lembrar que cada
criança tem o seu tempo de desenvolvimento, não pode ser comparada com ouras mesmo que tenham a
mesma idade, cada indivíduo é único e deve ser respeitado em seu tempo e espaço.
      O uso da área externa da creche é importante para que a criança observe o mundo ao redor além do
espaço da sala de aula, no parque é possível aprendermos com o tempo, os insetos, espaços, situações que
ocorrem no dia a dia como divisão de brinquedos e solidariedade para com o outro, dentro dessas
possibilidades existem inúmeras outras que compões essas já ditas, é possível trabalhar múltiplas linguagens,
coordenação motora, lógica matemática, lateralidade etc.
      O refeitório faz com que as crianças socializem com as outras que dividem aquele espaço no mesmo
instante, é possível trabalhar a importância de uma boa alimentação, os diferentes alimentos, os sabores,
cores e texturas, a higienização das mãos antes de se alimentar, o manuseio dos talheres e o respeito para
com aqueles que prepararam a comida e deixaram o refeitório limpo e apropriado para que pudessem se
alimentar com tranquilidade.

OBJETIVOS GERAIS

Estimular a curiosidade das crianças, para que elas queiram aprender mais;

Auxiliar e propiciar o desenvolvimento da autonomia dos alunos;

Estimular a interação e o respeito ao meio ambiente;

Favorecer o convívio e a sociabilidade em pequenos e grandes grupos;

Desenvolver a autoconfiança e a noção de igualdade e convivência com as diferenças;

Estimular a participação da família no cotidiano da escola, fortalecendo a relação escola-comunidade;

Desenvolver curiosidade em relação aos alimentos diversos;
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Estimular a confiança na equipe para que a criança se sinta confortável.

CONTEÚDOS

1 - Família e escola de mãos dadas, resgatando valores.

        Esse projeto tem a finalidade de fazer com que as famílias interajam com as atividades da escola e
participem ativamente da rotina da criança, trazendo confiança para todas as partes, esse projeto facilita a
convivência e a interação.

2 - Línguas e linguagens, brincadeiras por toda parte.

        Esse projeto apresenta para as crianças a diversidade em linguagens, trabalhando com o conto, a
imaginação, a leitura, fábulas, diferentes formas de escrita, imagens, podendo ser apresentado de várias
formas, como teatro, música, brincadeiras e jogos.

3 – Projeto curiosidade.

        Esse projeto tem como objetivo alimentar a curiosidade da criança, mostrando a ela que seus interesses
são respeitados e tem fundamentos, quando algo a interessa deve ser conversado e explicado para que
compreenda seu propósito, como a rotina das formigas, mudança do tempo, entre outros tantos que
repentinamente pode surgir no decorrer do ano de qualquer criança.

SEMANAS EDUCATIVAS

Semana das profissões;

          Durante essa semana serão apresentadas diferentes profissões, com vestimentas, uso de mídia,
atividades que envolvam a família com desenhos feitos pelos pais explicando suas funções, esses desenhos
serão mostrados em roda para todas as crianças e reconhecidos pelos filhos daqueles que os fizeram.

Semana do meio ambiente, água e dengue;

      Trabalhar a conscientização sobre a necessidade de respeitar o meio ambiente para que possamos
conviver entre outros, mostrar que quando agimos corretamente auxiliamos outras pessoas a terem as
mesmas atitudes.

      

Semana Monteiro Lobato;

      Estimular o interesse pela leitura, a imaginação e o respeito pelas histórias.

Semana da Inclusão;

      Aprender a respeitar o próximo desde suas diferenças para que possam conviver em sociedade.

Semana da Criança;
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           Para algumas crianças não é possível ter momentos de lazer devido a situação financeira da família,
portanto, essa semana proporciona brinquedos e experiências simples, porém únicas na vida dessas crianças.
Trabalhamos com gincanas, brincadeiras, entre outros que trazem uma experiência única.

Semana da Família;

      Apresentações para as famílias com músicas, danças, jogos e brincadeiras.

Escola aberta.

     É possível expor todos os trabalhos realizados durante o semestre para que as famílias possam ver o que
seus filhos estão praticando diariamente.

TRABALHO EM GRUPOS E EXPLORAÇÃO DO AMBIENTE

        A finalidade das atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo diz respeito as intenções da
escola, o professor tem autonomia para gerenciar as atividades dentro das determinações da secretaria, com
a inclusão dos projetos relacionados a curiosidade da criança, abrangendo muito além do determinado
escolhidos anteriormente ao início das aulas.
     Considerando as características da turma, as atividades que serão desenvolvidas terão como eixo central a
ênfase no aspecto da autonomia, a noção do eu e do outro, a convivência, atividades de higienização, família
e sociedade serão o foco durante o ano.
         Para algumas atividades será necessário a separação de grupos para que possamos ajudar e avaliar
como o aluno está agindo com relação ao que lhe é solicitado, tendo em vista que por ser um agrupamento
com idades diferentes e crianças diferentes alguns precisem de mais ajuda que outros para se expressar ou
para compreender a atividade.
     Grande parte das atividades serão realizadas no espaço externo da creche para que possam interagir com o
meio ambiente e observar a rotina de outras turmas e até pessoas que passem ao redor da Escola.

AVALIAÇÃO

    A avaliação é realizada de forma individual e coletiva, deve ser registrada diariamente para perceber todos
os detalhes do desenvolvimento daquela criança. A avaliação busca abarcar o desenvolvimento integral da
criança e serve como avaliação do trabalho, bem como propicia subsídios para o redirecionamento das ações,
buscando assim compreender o desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora, a sociabilidade, as
necessidades particulares de cada criança considerando aspectos sociais e familiares.
     A avaliação também deve ser feita pelo professor dele mesmo, diariamente, para que perceba se sua forma
de trabalhar está sendo correta para aquela turma, pois por estar lidando com seres humanos é necessário ter
uma visão sobre como sua rotina está atingindo o comportamento das crianças e se essa é a melhor forma de
agir naquele momento.
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D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
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 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
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Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
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braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000130 - SUZI MEIRE DE PAIVA DE ALMEIDA LEITE

Professora: Suzi Meire de Paiva.

Eu Suzi Meire de Paiva, acreditando que o educador, enquanto sujeito social atribui à sua prática cotidiana e
todo conhecimento adquirido em suas vivências e que nos tornamos referência de adulto para os nossos
alunos, cabe nesse documento descrever resumidamente minha trajetória profissional. Formada pedagoga em
2015, na faculdade Anhanguera em Campinas, minha vocação profissional foi descoberta logo após ser mãe
em 1996, o tempo passou, e em 2011 me vi ingressar como agente de educação infantil em uma Nave Mãe
que hoje é Bem Querer de campinas. Logo que me formei fui promovida como professora de educação infantil
e estou atuando até hoje com muito amor e dedicação aos pequenos. 
A educação infantil foi um momento muito especial em minha vida, momento de descobertas e desafios,
quanto mais eu observava e experimentava, mais me encantava com as imensas possibilidades em como os
resultados surgiam após muito trabalho e dedicação; trabalhar com crianças pequenas trouxe uma satisfação
nunca sentida com outra tarefa, eu não me realizaria em outra profissão. Sendo assim, veio minha escalada
em busca do cargo que eu almejava, foram cinco anos atuando como agente de educação infantil, onde tive
oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais, conhecer diversas maneiras de atuar, observar erros
e o acertos e participar ativamente da formação educacional, mesmo sem o cargo docente, comecei construir
minha própria concepção de criança, de infância e de educação.
Com a graduação veio a sistematização e embasamento de toda prática já observada e vivenciada,
acreditando que a formação docente precisa ser contínua e frequente, vislumbro muitos desafios à frente.  
 Assumindo agora em 2020 juntamente com a equipe de monitoras, Shirley e Helena a sala do AG II E.  Essa
turma é composta por crianças de um ano e sete meses a três anos e onze meses, sendo dezesseis meninas e
quatorze meninos. É uma turma que alguns ainda faz uso de fraldas descartáveis, mas tem um bom número
que já está deixando-as, e outro que já as deixaram são crianças bastante autônomas, a maioria consegue
identificar seus pertences e organizá-los. Ainda são dependentes da intervenção adulta para o cuidado pessoal
como arrumação dos cabelos e trocas de algumas roupas. Nessa fase, visamos o desenvolvimento da criança
nos principais conceitos básicos do esquema corporal, da orientação espacial, da organização temporal, do
ritmo, da coordenação viso-motora, além de buscar o desenvolvimento da linguagem em forma de
comunicação.
Referente a linguagem oral, todos falam algumas palavras. O que diz respeito a cultura corporal, pude notar
que elas tem grandes habilidades, gostam de testar seus limites, brincar e explorar os ambientes internos e
externos. A grande maioria estão reconhecendo as partes do seu corpo, sabendo identificá-las. Ainda há
necessidade de trabalhar a expressão corporal frente ao bom uso do corpo em imitações e situações de faz-
de-conta, já quando estimulados com música, demonstram muita desenvoltura com a dança.
As brincadeiras que a turma mais gosta são: bonecas, bolsas, caminhões grandes, ferramentas, bolas e
animais, mas realmente se encantam com o parque da escola, pois é onde terão a liberdade de brincar, correr,
subir e descer desenvolvendo cada vez mais suas habilidades e coordenação motora grossa, nesse momento
elas tem também a oportunidade de observar a rua e seus movimentos, de carros, ônibus e pessoas que
sobem e descem. Buscam explorar todos os espaços e notamos as crianças pequenas imitando as maiores
enquanto interagem nesse momento de parque na utilização dos escorregadores, balanças, casinha de
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bonecas e demais brinquedos; o que nos primeiros dias foi momento de observação e sondagem hoje, o
parque já é muito aproveitado pela turma.  E com relação ao brincar, concordo com Elkonin (1998) de que se
trata de uma atividade essencial na infância, uma vez que envolvem muitos aspectos do desenvolvimento
físico, cognitivo e psicológico. Por meio do ato de brincar espera-se oportunizar situações em que as crianças
se expressem livremente, desenvolvendo a criatividade, oralidade, concentração, solidariedade, partilha de
brinquedos, apreensão de papeis sociais em situações reais ou hipotéticas. Para tanto serão utilizados
diferentes brinquedos, espaços, brincadeiras de roda, faz-de-conta, parque, jogos com regras e etc.

Nos últimos dias elegemos democraticamente um nome para nossa turma. Através do nosso tema “Criança, o
conhecimento em construção” Foram lidas várias histórias e manuseados vários livros, o mais apreciado
identificou nossa sala como turma da “Lagarta”, Esse trabalho com a eleição do nome da turma tem o
propósito de criar um sentimento de grupo, já que todos juntos escolhem algo que vai identificar todos que ali
convivem diariamente; crianças pequenas tendem a individualidade e esse momento na escola é o ideal para
desenvolver as interações sociais.
Mesmo sem a intencionalidade de fazer uma sondagem inicial, percebi, através da hora da contagem das
crianças, contação de histórias e ao guardar brinquedos que alguns alunos já reconhecem as cores, animais, o
que aguça a curiosidade nos demais, percebi que poderemos trabalhar imensas possibilidades com os saberes
socialmente construídos que as próprias crianças pontuam. Criar um sentimento de grupo, já que todos juntos
escolhem algo que vai identificar todos que ali convivem diariamente. A partir destes conhecimentos, buscarei
trabalhar nas crianças uma ampliação de suas hipóteses de conhecimento de mundo, através de suas
expressões nas mais variadas formas possíveis, lembrando que meu intuito principal é trabalhar com o que as
crianças querem conhecer, ou seja, o planejamento estará em constante reformulação.
Durante o ano letivo serão desenvolvidos alguns projetos:

1 - Família e escola de mãos dadas, resgatando valores.
       Esse projeto tem a finalidade de fazer com que as famílias interajam com as atividades da escola e
participem ativamente da rotina da criança, trazendo confiança para todas as partes, esse projeto facilita a
convivência e a interação.

2 - Línguas e linguagens, brincadeiras por toda parte.
        Esse projeto apresenta para as crianças a diversidade em linguagens, trabalhando com o conto, a
imaginação, a leitura, fábulas, diferentes formas de escrita, imagens, podendo ser apresentado de várias
formas, como teatro, música, brincadeiras e jogos.

3 – Projeto curiosidade.
        Esse projeto tem como objetivo alimentar a curiosidade da criança, mostrando a ela que seus interesses
são respeitados e tem fundamentos, quando algo a interessa deve ser conversado e explicado para que
compreenda seu propósito, como a rotina das formigas, mudança do tempo, entre outros tantos que
repentinamente pode surgir no decorrer do ano de qualquer criança.

SEMANAS EDUCATIVAS

Semana das profissões;
          Durante essa semana serão apresentadas diferentes profissões, com vestimentas, uso de mídia, teatro,
figuras...

Semana do meio ambiente, água e dengue;
      Trabalhar a conscientização sobre a necessidade de respeitar o meio ambiente para que possamos
conviver entre outros, mostrar que quando agimos corretamente auxiliamos outras pessoas a terem as
mesmas atitudes.
      
Semana Monteiro Lobato;
      Estimular o interesse pela leitura, a imaginação e o respeito pelas histórias.

Semana da Inclusão;
      Aprender a respeitar o próximo desde suas diferenças para que possam conviver em sociedade.

Semana da Criança;
           Para algumas crianças não é possível ter momentos de lazer devido a situação financeira da família,
portanto, essa semana proporciona brinquedos e experiências simples, porém únicas na vida dessas crianças.
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Trabalhamos com gincanas, brincadeiras, entre outros que trazem uma experiência única.

Semana da Família;
      Apresentações para as famílias com músicas, danças, jogos e brincadeiras.

Escola aberta.
     É possível expor todos os trabalhos realizados durante o semestre para que as famílias possam ver o que
seus filhos estão praticando diariamente
Esses projetos serão desenvolvidos conforme as necessidades apresentada pela turma.
Cada criança terá um relatório individual que será arquivado na secretaria contendo informações e
desempenho da mesma. A avaliação será contínua e feita através de observação e registro diário, no
desempenho de suas atividades, no relacionamento com os colegas e professora.

Prof.ª Suzi Paiva
Turma AGII /E
Ano letivo de 2020
REFERÊNCIAS:

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 22 de dezembro de 1996. Brasília/DF:
MEC, 1996.

BRASIL. Referencial curricular nacional para a educação infantil/ Ministério da Educação e do Desporto,
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília:MEC/SEF, 1998.

ELKONIN, D. B. Psicologia do jogo. (A. Cabral, Trad.). São Paulo: Martins Fontes, 1998.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
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relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
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participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
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Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001338 - MIRIAM FERREIRA MALAFAIA

PLANO DE ENSINO 2019

O plano de ensino tem como objetivo principal o educando; buscando promover o desenvolvimento do Ser
Humano e todas as suas competências. 
Toda criança tem direito à aprendizagem para seu crescimento como pessoa e cidadã na comunidade em que
vive. Este aprendizado irá proporcionar a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades
com elementos de alta realização e preparo para o exercício consciente da cidadania.
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança, até quatro anos de idade em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade. (in Lei de diretrizes básicas da educação N° 9.394 de 1996)

Para as crianças, quase tudo na vida é uma brincadeira. Por isso, na educação infantil, não faz sentido separar
os momentos de brincadeiras dos momentos de aprendizagem. Essa simultaneidade pede que espaços e
também a rotina da escola sejam planejados para proporcionar multiplicidade de experiências e contato com
as mais variadas formas de comunicação, o tempo todo, sem abrirmos mão, em nenhum momento, do direito
das crianças a saúde e segurança. “O acolhimento das emoções, o colo e os abraços como parte do processo
de construção da capacidade de estar só das crianças também fazem parte desse processo de
desenvolvimento” (WINNICOTT, 1983 apud ROSSET et all 2017)

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 182 de 226



COMPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO III-B
 Partindo das premissas descritas acima o agrupamento III B Proporcionará trocas de experiências com a
mistura de gêneros e idade. Na sala teremos uma professora, 34 alunos (sendo 10 meninas e 24 meninos)
com faixa etária de 3 a 6 anos. A maioria dos alunos estiveram na unidade educacional em semestres
anteriores, alguns deles vieram do agrupamento II. São crianças que na sua maioria residem, no bairro da
escola ou em bairros próximos. As vagas deles são preenchidas através de um cadastramento. Para formação
do agrupamento a direção fez uso do critério da aleatoriedade. 
PROPOSTA PEDAGÓGICA
Nossa proposta pedagógica vem sendo aprimorada cada vez mais a qualidade do ensino na Educação infantil,
tanto pelo seu resultado quanto em seu processo de construção. Sua função é garantir o bem-estar e o
desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos; físicos, psicológicos, psicomotor e intelectual.
Na maioria das atividades planejadas poderemos ter momentos onde serão atendidos os interesses da turma. 
Ao longo do ano letivo trabalharemos com múltiplas linguagens (oral, corporal, sonora etc.). Uma das
ferramentas utilizadas para reforçar este desenvolvimento é a roda de conversa. Iremos decidir a rotina da
sala em conjunto, retomaremos as conversas de períodos anteriores, valores, regras e combinados. Surgirão
assuntos diversos com troca de opiniões para fortalecer este processo de desenvolvimento. Partiremos da
premissa de que a criança descobre aos poucos o mundo que a cerca, e então, constroem novas maneiras de
agir, a partir daí ofereceremos variados ambientes para proporcionar a ela uma relação criativa e mais
enriquecedora com o meio. Por isso o espaço escolar foi organizado em salas-ambiente, e ambientes externos,
diferenciados pelos quais a turma irá conviver e  transitar por elas durante o período. Cada ambiente refere-se
as atividades de uma determinada área de conhecimento: linguagem, arte, ciências e matemática, nas áreas
externas desenvolvemos também a psicomotricidade. As propostas e materiais pedagógicos serão
instrumentos para fortalecer a convivência entre criança/criança e criança/adulto, gerando desafios para uma
melhor compreensão e articulação de novos saberes. 
LOCAIS DE APRENDIZADO: Cremos que se faz necessário utilizar os diferentes espaços físicos da creche. Os
espaços internos e externos são: salas ambientes, banheiros, pátio, refeitório, parque, tanque de areia,
quiosque sem pia, quiosque com pia e solário. PARQUE: Nesse momento iremos auxiliar e estimular a criança
a desenvolver a sua socialização e psicomotricidade, ajudando também a resolver os conflitos que surgem nas
brincadeiras quando, por ventura, as crianças não forem capazes de solucioná-los sozinhas. Faremos
atividades de bolinha de sabão, futebol, pula corda, brincadeira de esconde-esconde, caça-ao-tesouro e
competições variadas. QUIOSQUE: Exploraremos esses espaços para realizar conto de história, brincadeira de
jogos pedagógicos e culinários, confecção de massinhas, petecas, rabo de gato, e piquenique. CASINHA DE
BONECA: Nesse espaço proporcionaremos momentos favoráveis para o faz-de-conta, onde a criança “imita” o
que se estabelece no mundo real. Além de lazer o brinquedo oferece segurança e estimula a criatividade
infantil. PÁTIO: Nesse espaço trabalharemos a psicomotricidade, estimularemos a organização do esquema
corporal, a formação e o domínio do equilíbrio, a consciência do próprio corpo, o ritmo, a lateralidade,
proporcionando jogos e brincadeiras diversificadas, gincanas, além de apresentação de teatro e dinâmica de
grupo. Brincadeiras livres e dirigidas, brincadeiras com bicicletas e motocas, pula corda, jogar bola,
apresentação de danças e teatro. REFEITÓRIO: Apresentaremos previamente o cardápio, conversando sobre a
importância dos alimentos. Teremos como objetivo trabalhar o respeito, a amizade, a integração, e a
sociabilidade, transformando o refeitório em um espaço de aprendizagem. Colocaremos em prática lavar as
mãos antes das refeições, higienização com álcool gel, utilização correta dos talheres, comer sozinho
(autonomia), gostando das variedades dos alimentos e frutas, tudo isto sem desperdício. TANQUE DE AREIA:
Neste local será realizado a interação com outras crianças através da linguagem, enriquecendo o vocabulário
e incentivando a criança a brincar com areia, baldes, pás, peneiras, construir castelos e gravetos que
estimulam os sentidos e ajudam no crescimento e socialização além de trabalhar a psicomoticidade. A areia é
um elemento da natureza ainda pouco utilizado na educação infantil, por ser de fácil manuseio e
extremamente maleável favorece a construção de um aprendizado repleto de criatividade. 
“O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a explicitação do
seu papel social, e a clara definição dos caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por
todos os envolvidos com o processo educativo. Seu processo de construção aglutinará, crenças, convicções,
conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e cientifico, constituindo-se em compromisso
político pedagógico coletivo.” (VIEGA & RESENDE, 1998).

A busca constante de coerência entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que oferecemos a eles é
fundamental. Uma formação rodeada de descobertas e desejos com toda a certeza fará dos ambientes um
local onde circula a aprendizagem; onde vida e saberes permearão as salas e se misturarão fazendo com o
que as crianças aprendam e se comprometam com este aprendizado. A integração entre os agrupamentos
será realizada através de brincadeiras, apresentações de teatros feitas pelas crianças, atividades coletivas,
visitas as salas para conhecer os espaços, contagem de histórias no solário, atividades no pátio. A integração
acontecerá também todo mês na última sexta –feira do mês com a comemoração dos aniversariantes. 
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LINGUAGEM ORAL E ESCRITA (SALA) – Proporcionaremos para as crianças o contato com materiais de
linguagem, tais como leitura e contação de histórias, fantoches, deboches, dramatizações, danças, expressão
corporal, contatos com livros, revistas, gibis e diversos gêneros musicais, vídeos educativos, desenhos
animados, filmes temáticos, materiais de mídia, brincadeira de faz de conta, roda de conversa, teatros, ficha
de chamada, crachás, identificação nas bolsas e objetos pessoais e uso de fantasias (roupas, tecidos, chapéus,
colares, encharpe, bonés, máscaras e outros). ARTES VISUAIS – Visando ampliar o repertório das imagens
reconhecidas pelas crianças, iremos realizar vários trabalhos de artes plásticas, com o objetivo de estimular
suas capacidades artísticas. Os trabalhos que serão desenvolvidos visam ampliar a imaginação e criatividade,
trabalhando a autoestima dos artistas mirins. As crianças poderão pintar painéis, cartazes, enfeitar murais, e
atividades no caderno de desenho, com guache, lápis de cor e giz de cera, PVA, lixas, colagens e tesouras.
Além de desenho livre faremos colagens com corte e recorte de revistas,  jornais, folhas, gibis, e realizaremos
confecções de brinquedos com material reciclável. No caderno de desenho faremos ficha de identificação do
aluno, autorretrato, cor dos olhos, cabelos, utilizando materiais tais como: papel crepom, tinta, diversas
sementes e grãos etc. CIÊNCIAS (NATUREZA E SOCIEDADE) – Pretendemos estimular a curiosidade científica
em conjunto com uma aprendizagem significativa. Daremos a  oportunidade das crianças terem contato com
diversos materiais como: folhas, sementes, mudas, grama, água, insetos, argila. Algumas experiências serão
realizadas como: Culinária, confecção de massinhas de farinha de trigo, experiência com insetos, construções
com palitos de sorvetes e churrasco, mistura de água, areia, óleo e tintas além de observar o clima (tempo,
temperatura e chuvas). Com todas estas abordagens daremos especial atenção a horta que cultivaremos junto
com os alunos, que poderão exercer várias habilidades e construir um saber científico empírico e natural.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - Entendemos ser necessário que a construção e desenvolvimento dos
conhecimentos matemáticos, ocorram a partir do conhecimento lógico da criança. Proporcionaremos
manipulação e exploração de objetos tais como: jogos de empilhar, encaixar, montar, bingos, jogos da
memória, dominó, alinhavo, quebra-cabeça, brinquedos e cantigas que envolvam contagem e números.
Trabalharemos a simulação de compras e vendas de produtos no mercadinho da sala. Contagem das crianças,
calendário, tamanho, forma, peso, medidas e gráficos. 
O BRINCAR NO APRENDIZADO
Brincar é a linguagem natural da criança, a mais importante delas. Em várias as culturas e momentos
históricos as crianças brincam. Acreditamos que a brincadeira seja uma atividade essencial na educação
infantil, onde a criança pode expressar suas ideias, conflitos e sentimentos, mostrando ao educador e aos seus
colegas como é o seu mundo e o seu dia a dia. A hora do brincar é de grande importância para o
desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Através do brincar a criança tem a oportunidade de se
descobrir e ampliar os seus limites, vendo que a criança tem a capacidade de transformar qualquer objeto e
espaço em uma brincadeira. 
        PROJETOS DESENVOLVIDOS
Desenvolveremos o trabalho pedagógico ao longo do ano de 2019 através de projetos e semanas educativas: 
PROJETO “construindo minha identidade”: Este projeto tem como objeto organizar espaços e tempos que as
crianças se expressem oralmente, corporalmente e artisticamente, comunicando o que vive, o que assistem, o
que sentem e o que enfrentam, para compreender sua história, prazeres e dúvidas. Conforme o Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil, 1998) “quando as crianças são ouvidas e respeitadas,
podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo.” (MEC, Sec. de educação
Fundamental, 1998)
PROJETO “Natureza, quem ama cuida; Reciclar, recriar e transformar”: A educação infantil é um espaço de
socialização, vivências e interações, onde podemos alertar as crianças sobre a preocupação mundial com o
meio ambiente. Através desta preocupação verificamos a necessidade de incentivar as nossas crianças a
identificarem e assumirem estas atitudes de cidadania e respeito ao meio ambiente.
 PROJETO “O Mundo tem todas as cores/Diversidade”: Este projeto visa cultivar na criança uma forma de ver o
mundo que abrace as diferenças que nele há. Através de uma abordagem multiculturalista apresentaremos as
diferentes etnias, culturas e cores que podem ser conhecidas no mundo. Favorecendo o desenvolvimento da
tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada criança. 
PROJETO “Quem conta um conto, se encanta!”: Por meio dos contos as crianças aprendem a ampliar o
vocabulário, conhecem culturas e saberes. Mais do que isto, elas se tornam protagonistas durante este
processo, trazendo para suas próprias vidas e promovendo as fantasias.
SEMANAS EDUCATIVAS
Alimentação saudável/Horta: Nosso objetivo é que as crianças aprendam o cultivo de hortaliças para que a
partir das atividades de plantar, manusear a terra, cuidar e colher passe a valorizar as práticas campesinas. A
horta escolar passa a ser um espaço alternativo para aquisição de aprendizado sobre alimentação mais
nutritiva e saudável.
Semana da coleta seletiva/Meio Ambiente: Cada vez mais fica evidente as mudanças que o Ser Humano tem
causado no meio ambiente. Nesta importante semana desenvolveremos o conceito de cuidado com a natureza
em suas mais diversas formas como; reduzindo o gasto de água e outros recursos, respeitando os animais e

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 184 de 226



jogando o lixo no lugar correto. 
Semana do Livro. Estimularemos através de contos de histórias e manuseios de livros para despertar o prazer
pela leitura. As crianças terão acesso ao acervo de livros infantis da escola onde poderão ter mais contato com
os livros e sua importância no aprendizado. 
Semana da Consciência negra: A Lei 10.639 de 2003 trouxe uma nova visão para abordarmos o ensino da
história e cultura afro-brasileira e africana. Na mesma frequência desta legislação abordaremos o assunto com
os alunos de forma a ressaltar a importância da cultura negra em nossa sociedade e em nossa cidade, cujo dia
20 de novembro é um feriado.
Semana da educação inclusiva. O ensino brasileiro tem diante de si um grande desafio de encontrar soluções
que respondam a questão do acesso e da permanência dos alunos com necessidades especiais nas escolas.
Nesta semana lembraremos os alunos de que cada cidadão merece receber um tratamento conforme as suas
necessidades. 
Semana da criança. Realizaremos uma semana com bastantes brincadeiras, jogos, gincanas, brinquedos
infláveis, uma sequência de atividades que proporcionará às crianças a possibilidade de se movimentarem e
atuarem com autonomia através da ludicidade.
A avaliação será processual e continua, nos acompanhamentos diários, através de registros de observação e
acompanhamento do desenvolvimento e integração das crianças. O relatório trimestral acompanhara toda a
evolução da criança ao longo do trimestre escolar. Sendo possível, ainda, promover uma reflexao pedagógica
sobre as práticas utilizadas. Documentaremos este trabalho com registros fotográficos, reuniões de pais,
registro das crianças, caderno de recados, cartazes e portfólios, sobre a orientação da equipe gestora.

F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.
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4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
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Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001342 - SUSANA THAIS DE PAULA DA SILVA

PROFESSORA: Susana Thais de P. da Silva

TURMA: AGIII - A

DATA:

INTRODUÇÃO

Conforme a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), na educação infantil o educador deve promover interações e brincadeiras que
permitam a criança conhecer o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e
imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Isso quer dizer que o educador deve refletir, selecionar, organizar,
planejar, mediar e monitorar todas as práticas de aprendizado para que sejam desenvolvidas as competências e habilidades, assim
estabelecidas no documento. Portanto, mesmo que esse desenvolvimento aconteça automaticamente, o professor tem como finalidade
criar oportunidades para que a criança explore o máximo dessa relação com ele, os outros indivíduos (como família, colegas de escola) e
com a coletividade (o nós). Para que desde pequeno já gere noções de cuidado, consigo e com os outros, valorize sua identidade e
reconheça e respeite as diferenças de outros. Promovendo e garantindo que em sua sala de aula, e no ambiente escolar, seja um lugar de
múltiplas escolhas, de novidades e de vários projetos e atividades, acontecendo no decorrer do ano que colaboram e contribui para
construção global da criança.

“sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura” (BRASIL, 2009).

A turma do agrupamento III – A, serão atribuídos pela equipe gestora e a escolha é feita de forma aleatória, são crianças da faixa etária de
3 a 6 anos, com crianças que frequentaram a creche nos anos anteriores e crianças recém-chegadas. A turma é formada por doze meninas
e vinte meninos. Nossa prioridade será desenvolver os campos de experiências, pois na educação infantil consideramos o
desenvolvimento das crianças por meio das interações. Durante todo o ano ocorrera à rotina, onde as crianças farão as suas necessidades
fisiológicas, higiene e manipulação dos seus pertences sozinhos, mas sempre com a orientação e supervisão da professora. A organização
do agrupamento da inicio a partir da chegada das crianças, onde serão acolhidas com brinquedos, músicas, livros, roda de conversa,
chamadinha, contagem, janelinha do tempo e leitura de história. As crianças terão todos os dias, momentos de alimentação, brincadeiras,
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onde serão oferecidos momentos de prazer e socialização. Nas atividades pedagógicas e lúdicas vamos considerar:

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

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

· Participar, ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo
educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes,
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

· Explorar, movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos,
elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita,
a ciência e a tecnologia.

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

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

As crianças terão oportunidades de vivenciar o contato com livros, fantoche, danças, expressão corporal, músicas, desenhos animados,
uso de fantasias. Essas atividades terão como objetivos de estimular as crianças a se expressarem oralmente em diferentes situações de
interação. Comunicaram por meio de gestos, expressão e movimentos, manusear e escolher livros de literatura expostos no ambiente,
participar nos momentos de leitura (história) planejada pela professora, recontar história já ouvidas usando suas próprias experiências,
expressar situações, fatos, sentimentos e ideias do cotidiano através de brincadeiras de faz de conta, pois é por meio de brincadeiras de
faz de conta que as crianças assimilam e organizam suas experiências e aprendizagem. Sexta-feira em cena utilizará o palco com
apresentações de teatro e dança para toda a escola prestigiar, através dos projetos ou situações de apresentações que partiram do
conhecimento e curiosidade da turma. Realizaremos vários trabalhos que estimulem a imaginação, criatividade e o lado artístico da
criança, poderão pintar com guache, lápis de cor, colagem e massinhas de modelar. As atividades feitas durante todo o ano ficarão
registradas no caderno de desenho, pois temos ciência da importância de valorizar a construção da criança, pois a arte está presente no
cotidiano dessas crianças..

Proporcionaremos atividades com jogos individuais e coletivos, cantigas que envolvem números, contagem das crianças, calendário (dia,
semana, mês e ano), mercadinho (preço, quantidade, peso, maior e menor), culinária (contagem dos ingredientes, peso e medida) e
outras atividades que desenvolvam o raciocínio lógico das crianças. Com materiais naturais, experiências, observação do clima, culinária,
preservação do meio ambiente, animais, exploração e observação dos ambientes externo da escola, alimentação saudável e higiene,
saúde do corpo, nomear partes do corpo através de cartaz e música. Com atividades voltadas ao desenvolvimento motor, trabalharemos
com circuito, bambolês, bolas, danças, corrida de obstáculos, conforme a necessidade de cada criança, acompanhando o desenvolvimento
de cada uma delas. Além das salas ambientes o desenvolvimento se dará também em ambientes externos, como pátio, parque, quiosque
e tanque de areia, socializando e interagindo entre si e com o ambiente em que está inserida. Iniciaremos o ano letivo com o tema
norteador “Criança: O conhecimento em construção”, sendo desenvolvido através de três subprojetos:

Primeiro subprojeto “família na escola: A participação que faz a diferença”, onde trabalharemos as novas interações entre as famílias e o
ambiente escolar reverenciando seus conhecimentos a respeito de si e do outro, a autoestima, e interação com outros. Dentro desse
projeto trabalharemos também a mascote da sala que é uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias para ensinar valores
que ajudam na formação e educação de crianças.

O segundo subprojeto será “Coisas da nossa terra” onde trabalharemos a natureza com suas diversidades, belezas, curiosidades e
fragilidades, culinária, e tradições.

O terceiro subprojeto será “Curiosidade” que estará sendo desenvolvido continuamente com os demais projetos e subprojetos no decorrer
do ano letivo, partindo da observação, experiências vivenciada no ambiente em que a crianças está inserida.

Complementando os nossos projetos temos as semanas educativas e dias especiais, com objetivo de agregar valores ao trabalho das
crianças. Essas

semanas educativas e os dias especiais são previamente escolhidos e incluídos em nosso cronograma. São elas:

Semana das profissões: a proposta é despertar o interesse de conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões.

Semana do meio ambiente, água e dengue: Ressaltar através das atividades a importância da prática e do exercício diário e constante de
atitudes ecologicamente positivas. Incentivando o uso consciente da água e práticas, deixando explícitas as vantagens de cuidar do
ambiente familiar, bairro referente à higienização e água parada desses locais.

Semana Monteiro Lobato: A proposta é estimular as crianças através da leitura de histórias, manuseio de livros e o prazer pela literatura.

Semana da Família: a proposta é conhecer, incentivar momentos onde a família poderá participar juntamente com as crianças e despertar
nas crianças o amor, o respeito e o cuidado.

Semana da inclusão: Assegurar o acesso de todos à educação tradicional, para que as crianças possam ser valorizadas e se sentirem
integradas à sociedade.

Semana da criança: Realizarmos uma semana com bastante brincadeira, jogos, brinquedos e varias atividades onde as crianças poderão
participar com autonomia.

Aniversariantes do mês: Com decoração e bolo serão comemorados os aniversariantes do mês no refeitório e no pátio da escola com todos
os agrupamentos.
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Dia da mulher entrega das flores: Objetivo é celebrar as conquistas sociais, econômicas, políticas e culturais das mulheres ao longo da
história.

Oficinas de artesanato: O entretenimento e a representação do imaginário que tem por finalidade facilitar e tornar a aprendizagem
prazerosa, além de desenvolver a capacidade criadora e cognitiva, conduzindo as crianças a compreender toda a produção de
transformação de matérias.

Olimpíadas: Reconhecer, valorizar e respeitar a diversidade cultural, e desenvolver o espírito esportivo e gosto pelo esporte.
Proporcionando as crianças uma maior integração social baseado, sobretudo, na amizade e no respeito mútuo. Estimular a prática de
atividades físicas, visando à saúde do corpo e mente.

Partilha: Promover a partilha entre os agrupamentos.

Festa Quem cuida de mim: Dia especial que contará com a participação da família com apresentação da turma e exposição dos trabalhos
das crianças.

Passeios agrupamento III: A proposta é oferecer momento de prazer, aprendizado e diversão para as crianças fora do ambiente escolar.

Visita no ensino fundamental: Conhecer a escola de ensino fundamental onde alguns alunos irão estudar.

Festa de despedida do agrupamento III: despedida das crianças que irão para o ensino fundamental.

A avaliação será sempre um processo continuo e por isso é necessário recolher informações das atividades realizadas por meio de
registros (relatórios e fotos) atendendo todas as crianças, onde elas sejam capazes de realizar, planejando de maneira adequada e de
acordo com objetivos propostos, favorecendo o desenvolvimento da criança. Identificando seus potenciais, interesses e necessidades,
através da observação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_ceb_0199.pdf

Visite: BNCC na Educação Infantil: Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento.

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
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independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
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 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
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Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001343 - VALDIRENE BERNARDINO DOS SANTOS

Venguer(1988,p274) comenta a importância de o professor auxiliar o aluno na consecução de seus projetos
.Criança pequena tem dificuldade para concretizá-los porque não consegue ainda antecipar um plano .O
professor tem que aguardar seu amadurecimento para depois auxiliá-la .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 a disposição do aluno, técnicas disponíveis para muni-lo de recursos para materializar
seus projetos sem cercar sua ação. O projeto da criança pode surgir, muitas vezes, de uma conversa com o
professor, como narra Venguer.(id.,ibid.,pp280-81): Em todos os momentos o autor demonstra a importância
do planejamento, da previsão de um  modelo idealizado do que se vai construir antes de partir para a ação
.Esse esforço mental de  imaginar o que vai produzir é o que colabora para o desenvolvimento da inteligência
e da criatividade. 
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 o universo social e cultural, tornando-se,
progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como musica, a
dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre
corpo, emoção e linguagem. Por sua vez na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que a criança
entre em contato com outros grupos sociais, outros modo de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de
cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Considerando que, na Educação Infantil, as
aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira,
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assegurando-lhes os direitos de brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização
curricular da 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 agrupamento III B são crianças bem adaptadas na creche demostraram interesse por todas as atividades
propostas socializam bem, possui boa frequência, são curiosos e trazem conhecimentos prévios. Esse
agrupamento é composto por 31 crianças sendo 18meninos e 13 meninas com faixa etária de 3 anos a 5 anos
e onze meses ,são crianças que frequentam a creche desde o berçário e alguns já eram do agrupamento ll e lll
nos anos anteriores . uma  professora nesse agrupamento,  e uma professora de educação especial com dias
alternados de trabalho ,as crianças  frequentam a creche somente por meio período da manhã .O processo de
cadastramento ocorreram de acordo com a necessidade de horário escolhido pelo os pais. Com esse
agrupamento faremos diversas atividades planejadas de acordo com interesse do grupo ao longo do ano
letivo. Primeiro momento será feito acolhimento  e apresentaremos os espaços das salas ambiente os espaços
interno e externo eles já tem conhecimentos. Como será feito a organização; as crianças através da rotina
diária começando pela roda da conversa e chamada, cantigas de roda, será iniciadas as  atividades propostas,
separando as crianças em pequenos grupos de preferência misturando meninos e meninas em diferentes
idades. No cotidiano serão estabelecidas situações de cuidados básicos com as crianças visando o cuidado
com sua alimentação e higiene pessoal, tendo em foco o educar de forma que se sintam protegidas.
 Os projetos a serem trabalhados.
1° PROJETO: FAMILIA NA ESCOLA, A PARTICIPAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA. O envolvimento e a participação da
família no ambiente escolar é um componente importante para o sucesso do processo de ensino e
aprendizagem e para a garantia da qualidade de vida da criança assegurando a sua saúde, lazer e segurança
em casa e na escola. Sem dúvida, o ambiente escolar tem uma função importantíssima, enquanto instituição
educativa, porém, sem o envolvimento da família na vida do aluno e nas atividades da escola, tal função
perde sua força. Por isso se faz necessário que a família procure acompanhar o desenvolvimento da criança
em todo o seu processo de aprendizagem, participando das ações promovidas na escola e atuando ativamente
na educação da criança, garantindo o mínimo necessário para seu desenvolvimento. Nesse contexto cabe ao
educador acolher e incluir as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família
e no contexto de sua comunidade, em suas propostas pedagógicas, ampliando o universo de experiências,
conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de
maneira complementar a educação familiar - que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos
(familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação (BNCC). 
2° Projeto: Coisas de o nosso Brasil; Na percepção do cotidiano escolar verificamos que alguns dos
responsáveis (pai, mãe, avós) pelas nossas crianças pertenciam a outros estados. Muitos deles saíram do
nordeste e trouxeram consigo um pouco da cultura local. Aproveitamos então, para estudar um pouco sobre os
costumes, as tradições das regiões brasileiras e conhecer a nós mesmos e ao nosso povo, é compreender
nossa realidade e a pluralidade de hábitos que refletem na dança, nos instrumentos musicais, nas festas, nos
jogos, nas artes, nas comidas e nas brincadeiras. A cultura é transmitida de pais para filhos, de geração após
geração e é de grande relevância que os alunos conheçam e vivenciam a história e os hábitos do nosso povo.
Dessa forma, a nossa cultura popular, social, econômica, territorial merece ser estudada e aproveitada, sob
todos os aspectos: intelectuais, artísticos, técnicos, recreativos; assim favorecer a aprendizagem, formar bons
hábitos e atitudes, despertando sentimentos e emoção, entusiasmo e amor por nossa terra. Levar a conhecer
os aspectos característicos de nosso povo e a preservar as nossas tradições. Resgatar a cultura de nosso país,
e construir nas crianças o conhecimento da diversidade que podemos encontrar em nosso país na exploração
de brincadeiras, danças, literatura, entre outros. Além de mostrar como o Brasil é encantador e cheio de
riquezas
3º Projeto: Curiosidade da turma: Considerando que a infância é a fase de inúmeras descobertas e
curiosidades é importante que seja trabalhado e vivenciado as mais diversas oportunidades de crescimento
geral das crianças. A nossa proposta enquanto, Educador infantil num projeto é de mediador, estimulando
novos sentidos à curiosidade. Estimular a criança para que a aprendizagem ocorra a partir da curiosidade.
Envolver a criança com regularidade em um contexto de pesquisa, entrevistas, passeios e vivencias que
contribuem para despertá-lo da curiosidade e de experiências que possam enriquecer ainda mais nessa faixa
etária.

Desenvolver atividades rítmicas proporcionando conhecimento de si com instrumento sonoro agudo, grave,
alto e baixo. Desenvolver expressão corporal e coordenação motora grossa e fina, promovendo atividade de
educação física, artes e relaxamentos, através de brincadeiras diárias. Esse projeto de sala ambiente surgiu da
sugestão da equipe gestora para proporcionar um ambiente de pratica pedagógica mais eficaz utilizando o
tempo e espaço diferenciado em cada sala deixando fluir a criatividade em cada momento diferenciado
através do rodizio. Será feito um cronograma para cada turma com os horários alternados, tendo objetivo área
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de conhecimento tais como sala de linguagem e Sala de artes; Criar com o corpo formas diversificadas,
sensações e emoções tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeira, dança, teatro, musica.
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre vivencias, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea). De fotos, desenho e outras formas de expressão. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e
canções, criando ritmos, escolher e folhear livros, procurando orienta-se por temas e ilustrações e tentando
identificar palavras conhecidas, recortar historia ouvidas e planejar coletivamente roteiro de vídeos e
encenações, definindo os contextos os personagens, a estrutura da história. Utilizar sons produzidos por
materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeira de faz de conta, encenações, criações
musicais, festas. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais. Reconhecer as qualidades do som (Intensidade, duração,
altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir musicas e sons.
 Sala de matemática e sala de ciência; Observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de
ações sobre eles, em experimentos envolvidos fenômenos naturais e artificiais. Identificar e selecionar fontes
de informações, para responder as questões sobre natureza, seus fenômenos, suas conservação. Registrar
observações, manipulações e medidas, usando múltipla linguagem, (desenho, registro por números ou escrita
espontânea), em diferentes suportes. Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças. Relatar
fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimentos sobre historia dos seus familiares e da sua
comunidade. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir. Agir de maneira independente, com confiança em suas
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação, Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, Criar movimentos, gestos,
olhares e mimicas. Adotar hábito de autocuidado relacionados a higiene, alimentação conforto e aparência.
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas.
 Todas as salas terão os materiais disponíveis de acordo com a necessidade do ambiente, com essa proposta
as crianças serão possíveis manter as regras de convívio entre criança/criança e possibilitando criança/adulto,
trazendo novas descobertas, criando novos desafios mesmo com as salas temáticas proporcionaremos outros
espaços da creche tais como PÁTIO: trabalharei momentos lúdicos em diversas brincadeiras tendo em foco a
psicomotricidade, resgate de brincadeira de rua, jogos diversos esquema corporais, faremos teatro, momento
de gincana com outros agrupamentos, giz de lousa no chão, triciclo  . PARQUE: será um momento de
socialização trabalharei com jogos de regras tais como futebol, cabo de guerra, esconde- esconde, pega-pega,
gincana, bolinha de sabão, bolinha coloridas, brincadeiras livres nos brinquedos do parque, leitura em baixo da
arvore, piquenique movimento corporal entre outros. QUIOSQUE: confecção de massa de modelar, contação de
historia com microfone, piquenique, confecção de brinquedos com sucatas, brincadeira de faz de conta, giz de
lousa molhado, teatro com fantoches, momento de brincadeira de circo, ensaio musical, piquenique e
culinária. CASINHA DE BONECA: trabalharemos o faz de conta esse momento de brincadeira livre as crianças
demostraram suas criatividades, imitações usando suas imaginações através de bonecas, utensilio fogãozinho,
geladeiras, pia, ferramentas de construtor e fantasias. TANQUE DE AREIA: as crianças terá um momento de
brincadeiras livres com baldinhos, pá e peneirinhas tendo em foco a socialização onde eles possam emprestar
os brinquedos usarem imaginação na construção de um bolo de areia, castelo, busca ao tesouro, areia
molhada que será estimulo na coordenação motora. REFEITORIO: na roda da conversa conversarei sobre a
importância do auto servimento que sera feito no segundo trimestre onde cada criança terá disponíveis os
alimentos para se alimentarem sendo que antes de cada refeição as crianças já sabem que precisam lavar as
mãos e higienizar com álcool gel falaremos sobre os desperdícios de alimentos jogados fora e da importância
de uma boa alimentação para nossa saúde incentivando as crianças a experimentarem novos alimentos tais
como frutas, verduras, legumes entre outros. Os pais tem acesso ao nosso cardápio que ficam expostos em
um painel logo na entrada da creche esse cardápio é preparado pela nutricionista de acordo com cada faixa-
etária são alimentos balanceados. Psicomotricidade; Elaborar atividades que leve a criança interagir com
outras crianças, promovendo o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Explorar a possibilidade de gestos e
ritmos corporais como meios de expressão e comunicação. Adquirir a imagem positiva de si; ampliando a
autoconfiança, autoestima, colocando em pratica a autonomia. Desenvolver agilidade, atenção prontidão de
reação e coordenação motor. Estimular a atenção espirito de equipe e lateralidade. Estratégias Estimular as
crianças o interesse pelas brincadeiras de roda, brincadeira de faz - de –conta, brincadeira com peças de
montagens, leitura livre, manuseio de revistas, giz de lousa no chão, confecções de cartazes coletivos, Quem
sou eu, data de aniversário, autorretrato, estimula sobre a higiene pessoal, fazer confecção de cartaz sobre
linha do tempo, explicar sobre gênero menino e menina ,brincadeira com peças de montagens, leitura livre,
manuseio de revistas, giz de lousa no chão, confecções de brincadeiras dirigidas como ovo choco, esconde-
esconde, coelhinho sai toca, brincadeira com bexigas, bolinhas coloridas, brincadeira com bolinha de sabão
confecção de brinquedo rabo de gato peteca, confecção de massa de modelar, piquenique, confecção de
cartaz  em cada encerramento de projeto, faremos atividades do tempo ensolarado, chuvoso, nublado  .Todos
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os dias na roda. Chamadinha com o nome identificado a escolha deles para colocarem no mural de chamada
Propor brincadeiras de noção de espaço alto, baixo, lento, rápido, mesma velocidade. Estação do ano Verão
suas influências e hábitos: Compreender fenômenos da natureza. Entender a diferença entre lugares frios e
quentes. A importância do sol. Conhecer o estado da água. Saber identificar o tipo de vestuário e alimento
adequado ás estações,  Desenvolver a linguagem oral. Desenvolver a atenção e o raciocínio. Desenvolver a
coordenação motora, a percepção auditiva e visual. Proporcionar para as  crianças  conhecerem e diferenciar
as estações do ano despertando a importância de cada uma para nossa vida. 

Semana Educativa s serem trabalhadas:
Semana Educativa das Profissões; Valorizar os diversos tipos de profissionais que trabalham no âmbito
escolar. Conscientizar as crianças sobre o respeito em relação aos profissionais, Desenvolver o raciocínio
logico, expressão corporal e oral, coordenação motora, percepção auditiva e visual da criança.
Semana do Meio Ambiente/ água/dengue; Despertar a atenção das crianças para os tipos de plantas
existentes ao nosso redor. Promover momentos lúdicos com brincadeiras, músicas, jogos, atividades lúdicas e
culturais. Promover a observação, enfatizar os valores, a fantasia e a criatividade. Separar os lixos em seu
devido lugares e enfatizar sobre os vasinhos com agua parada que servem como criadouros do mosquito da
dengue, fazer um teatro sobre a dengue  confeccionar brinquedos de sucata.
Semana Monteiro Lobato; Nesta semana proporcionarei momentos de estímulos para que as crianças tenha o
interesse pela leitura e pesquisa; das obras do escritor Monteiro Lobato com o pó do pirlimpimpim,ele soltou a
marra da fantasia nas asas da imaginação com a turma do Sitio do Pica Pau Amarelo.  Vamos fazer contação
de historia para outras turmas e mandar um livro para casa no qual as famílias vão ler e registrar junto com as
crianças.

Semana da Educação Inclusiva; Educação inclusiva  temos como objetivo explorar a professora de educação
especial através de atividades lúdicas .Trabalharemos um teatro com as professoras sobre a inclusão faremos
dinâmica de grupo com obstáculo com olhos vendados e atividade de jogos e  mimicas vale ressaltar que a
educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos
da cultura que enriqueçam o desenvolvimento da criança com necessidades especiais.
Semana da Família; Vamos confeccionar lembrancinhas e fazer oficinas com as famílias e confecção de
cartazes, faremos apresentações de musicais, com danças e coreografias para os familiares.
Semana da Criança; proporcionaremos momentos de integração com outras turmas, dinâmica de grupo,
desfile, cama elástica, cinema com pipocas, festa a fantasia, piquenique e banho de esguicho.
Proporcionaremos atividades diversificadas com vários eventos alegres e dinâmicos, tais como: gincana com
os agrupamentos, brincadeiras, fartas de interações onde acolham espontaneamente a participação de todos.
 Será trabalhado dia da entrega das flores, “partilha”, “quem cuida de mim”, 
Oficina de artesanatos, Olimpíadas e estudo do meio.
Escola Aberta; Será feito escola aberta para visitação das famílias para venham prestigiar os registros das
crianças trabalhos nos  projetos desenvolvidos durante o ano letivo . 
                  
 
Avaliação e Registro 
O registro ocorrera no caderno diário, através de fotos confecções de cartazes. Faremos a comunicação
através das reuniões, cartaz, pesquisas para as famílias, exposições trimestrais de cada projeto trabalhado de
todos os projetos reuniões com a orientadora pedagógica e escola aberta. 
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
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ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
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 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
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Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

C

Planejamento Específico
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Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001340 - ROBERTA ADRIANA DA SILVA NEVES

INTRODUÇÃO:
     O Plano de ensino para a Educação Infantil é muito importante, pois com ele o professor planeja as suas
atividades diárias, como seus projetos semestrais, projetos que surgem durante o ano  e aplicação das
atividades.
Planejar é analisar uma realidade e montar as atividades de acordo com a realidade do agrupamento que se
está trabalhando. E assim superar as dificuldades e objetivos propostos.
Trabalhar com o AGIII é uma vivência maravilhosa, oferecendo não somente o cuidar, alimentar, mas carinho,
atenção e o brincar. Pois brincando a criança descobre um universo cheio de descobertas. E interage com os
outros, descobre os movimentos, demonstra a suas emoções ou frustrações. Cabe assim ao professor analisar
cada reação das crianças. Pois o brincar é a base do seu processo de construção e aprendizado, relacionando-
se entre si e com o mundo. Não se esquecendo que com o brincar podemos ajudar as crianças a superar suas
frustações e medos.
Lino de Macedo | Brincar é mais que aprender, é uma experiência essencial, um modo de decidir como
percorrer a própria vida com responsabilidade.
Estabelecendo uma relação de afetiva com a professora e os amigos do seu agrupamento.
Trabalhando sempre em conjunto para a construção do crescimento de cada criança.

JUSTIFICATIVA:

Para essa turma de AGIIIC  foi planejado de acordo com as vivências e experiências de cada criança. 
Ainda estamos em fase de adaptação e estamos conhecendo melhor cada criança do  agrupamento, mas já
percebo os gostos e manias de cada um. Pois mesmo sendo crianças já sabem se posicionar em algumas
situações e mostrar as suas preferências.
Sempre visando o desenvolvimento de cada criança e a sua limitação. Sendo sempre bem alegre e criativa,
mas atividades para despertar o interesse em cada uma. Estimulando o desenvolvimento cognitivo, socio
afetivo e psicomotor de cada um.
Pois assim junto com o tema norteador e os projetos semestrais, projeto mascote, projeto curiosidade e vamos
trabalhar o movimento, música, dança, artes visuais, linguagem oral e observar o mundo a sua volta.
Estimulando sempre a sua autonomia de acordo com a sua faixa etária e as ações do seu corpo, como tocar,
levantar, jogar, sentir, olhar e resolver pequenos problemas.
Visando o educar e cuidar das crianças, respeitando a vivência de cada criança e seus conhecimentos no
ambiente familiar. Ampliando as suas experiencias e seus conhecimentos, sempre respeitando a sua cultura.
CARACTERIZAÇÃO DA SALA
Posso dizer que esse agrupamento tem crianças curiosas e bem alegres. Crianças que gostam de participar de
todas as atividades, sempre com alegria e entusiasmo. Algumas mais falantes, emotivas e outras mais calmas
e de pouca conversa. Mas no momento de descoberta todos participam com interesse. Essa turminha do AG III
C é composta de 34 crianças, com crianças na faixa etária de 03 a 05 anos, sendo uma sala bem homogênea.
Além da professora e uma monitora volante que nos auxilia em alguns momentos. 
Esse agrupamento é do período da tarde, com a entrada as 13:00hs e saída as 17:00hs. Logo após o
acolhimento das crianças vem o café, depois a roda da conversa e o momentos das salas ambientes, logo
após o jantar, a higienização e preparação para a saída.
Sem esquecer que temos o parque interno, palco, casinha de boneca e parques externos para serem
explorados com as crianças, de várias formas. Não somente com atividades de recreação, mas atividades
orientadas, contação de histórias e gincanas.
Utilizando assim todos os parques da creche, tanto os externos como interno, usufruindo das salas ambientes,
espaços livres como os tanques cobertos, grama, tanque de areia, palco e a sala de acolhimento. 
Proporcionando a vivencias com outras crianças e adultos, brincando em diferentes espaços e tempos da
creche. 
PROJETOS TEMATICOS
Os projetos têm como objetivo atender o público na CEI BEM QUERER PIERRE WEIL, sendo um projeto dinâmico
e lúdico, sendo adaptado com as necessidades de cada criança. Buscando desenvolver práticas educativas
organizadas que desenvolvam as múltiplas linguagens.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA ESSE ANO
Família na escola: A participação que faz a diferença. 
Esse projeto tem como objetivo compreender as funções e a contribuição da família no processo de
aprendizagem da criança em seu espaço escolar. A sua duração será de 1 semestre.
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Coisas da nossa terra.
O projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural do nosso país e de cada família.  Apresentando a
cultura de outras crianças e a diferença de cada uma, reforçando a sua autoestima e identidade de cada um.
Que tem duração de 1 semestre.
Mascote.
O objetivo desse projeto é promover momentos de aprendizado dentro e fora da escola em ação pedagógica
realizada juntamente com a família despertando nas crianças valores morais e sociais. Tendo a duração do
ano todo.
Projeto curiosidade.
Este projeto foi criado considerando que a infância é a fase de inúmeras descobertas e curiosidades, sendo
muito importante estar atenta a essa olhar e junto com a acriança ajudá-la a descobrir e adquirir novos
conhecimentos. A sua duração será de acordo com o tema de curiosidade trabalhado. Sendo um projeto anual.

CAMPOS DE EXPERIENCIA PARA O AGIIIC

O EU, O OUTRO E O NÓS.
             É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir,
sentir e pensar e vão descobrindo que existem outro modo de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de
vista. Conforme vivem suas experiências sociais.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
 
A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas
possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais. O trabalho com a linguagem se
constitui um dos eixos básicos na educação infantil, dada sua importância para formação do sujeito, para
interação com as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos
conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e
realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no
desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes etc.
A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre som e o silêncio.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

As crianças se movimentam desde que nascem adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e
com o mundo. As maneiras de andar, correr, arremessar, saltar resultam das interações sociais e da relação
com o meio. Dessa forma as diferentes manifestações dessa linguagem foram surgindo como a dança, o jogo,
as brincadeiras, as práticas esportivas. Ao brincar, jogar imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças
também se apropriam do repertorio da cultura corporal na qual estão inseridas.
O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando
um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças. 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis
diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito pequenas, pela interação com o meio
natural e social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando
respostas sobre tempos, natureza, pessoas e animais.

As crianças a cada tempo ficam mais tempos nas escolas, por isso esse ambiente deve ser cada vez mais
agradável, sempre respeitando as suas necessidades.  Se tornando crianças curiosas, alegres e respeitando o
mundo a sua volta.

Bibliografia:
Práticas Comentadas para Inspirar – Editora do Brasil
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação básica . Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil/ Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2010.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
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Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
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por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:44:41   Página 204 de 226



8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001395 - ALINE DA SILVA MATOS

Professora Aline Matos Trevizan

 

Introdução

Sabemos que a educação Infantil vem sofrendo grandes transformações nos últimos tempos, onde a criança deixou de ser um ser passivo,
que somente recebia conhecimento, passando a ter uma nova identidade. Hoje, a criança é considerada como única, levando em conta
sua especificidade e identidade pessoal e histórica.

Para Vygotsky, a natureza humana só pode ser entendida quando se leva em conta o desenvolvimento sociocultural dos indivíduos. Não
existe um indivíduo crescendofora de um ambiente cultural. Desde o nascimento, a criança nasce inserida num meio social que é a
família, é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem e na interação com os outros.

Nas interações cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no processo da linguagem e no contexto das situações
imediatas. As vivências na Educação Infantil tornam-se a base para o desenvolvimento cognitivo, motor, verbal e mental, è nesse período
que a criança passa a ser sujeito da sua própria ação, construindo sua autonomia, cidadania, educação, socialização e seus
conhecimentos.

“ No primeiro ano de vida, a criança interage com o meio regida pela afetividade, isto é, o estágio impulsivo-emocional, definido pela simbiose afetiva da criança em seu

meio social, A criança começa a negociar, com seu mundo sócio-afetivo, os significados próprios, via expressões tônicas. As emoções são  intermediárias com suas

relações com o mundo” (Galvão, 2000)

 

Entende-se que a concepção construtivista de aprendizagem é um método ativo de construção de conhecimentos iniciado pela criança e
não uma recepção passiva de saberes pré-construídos pelo professor.

Nesta concepção, as interações sociais são indispensáveis para a construção do conhecimento, e também fundamental partir das
características de cada uma, onde podemos perceber que a criança tem vontade própria e competências para se comunicar, manifestam
interesse umas pelas outras, participam e se ajudam mutuamente, o que favorece a circulação de idéias.

A partir das situações lúdicas e dos momentos em que a criança de fato brinca, ela está construindo seu conhecimento, de uma maneira
única e prazerosa, sendo assim, não irá esquecer aquilo que aprendeu. O brincar para a criança é uma das formas de compreender o
mundo ao seu redor.

A brincadeira na Educação Infantil, constitui uma situação social, onde ao mesmo tempo que há representações e explorações, em outras
situações sociais há formas de relacionamentos interpessoal entre as crianças ou eventualmente entre elas e um adulto.

“Destacamos, como primeiro elemento fundamental no processo de observação na educação infantil, à reflexão sobre quem é a criança
Que será observada e em qual espaço ela está inserida. É importante

Também saber que, em um país como o Brasil, as diferenças de opinião
e de oportunidade  que as crianças vivenciam são intensas”.

(ROSENAU, 2012, p.145)
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A partir da citação de ROSENAU faço uma observação que acredito ser de extrema importância para atuar na educação infantil, a criança
precisa ser ouvida, entendê-la em seu contexto, seu tempo de aprender, suas necessidades, suas atitudes, intermédio do meio em que
vive.

A Educação Infantil é um momento propício para que a criança desenvolva a sua identidade e autonomia; a começar pelo crachá do nome,
a organização em atividades, a chamadinha, a entrega do caderninho de recados, nas brincadeiras com músicas, através do espelho e
atividades diversificadas. “Segundo “Delors, devemos estimular as crianças aos quatro pilares,” Aprender a conhecer”, “aprender a fazer”,
“aprender a viver juntos”, e “aprender a ser”.Basicamente estes pilares constituem a educação infantil, um momento de descoberta,
aprendizagem e reflexão.

Caracterização das crianças

O agrupamento III D, é constituído por um número de 36 crianças, na faixa etária de 3 a 5 anos.

A Rotina do agrupamento se inicia desde a chegada das crianças, onde serão acolhidas com brinquedos, músicas ou livros, em seguida
faremos roda de conversa; que é um momento muito importante no dia a dia das crianças,  onde abordaremos assuntos de interesse do
grupo, chamadinha, trabalharemos com janelinha do tempo, contagem, lembraremos combinados, hora das novidades, para que as
crianças possam expressar seus sentimentos e desejos.

As crianças terão em todos os dias, momentos de higienização das mãos, escovação, alimentação (Lanche, janta e sobremesa).
Durante o ano letivo, Trabalharemos com o tema norteador “Criança, o conhecimento em construção”, Tendo em vista que este

tema irá contribuir na construção da aprendizagem e no desenvolvimento da autonomia e ampliar no seu conhecimento de mundo.
Através da proposta escolhida a ser trabalhada durante o ano letivo, criaremos a possibilidade da criança desenvolver seu mundo
imaginário e o real. No seu desenvolvimento as crianças passam por muitas mudança, descobertas e transformações que podem ser: dos
objetos, das pessoas, na comunicação, biológicas, físicas e estruturais, e a sua maturidade que vem com o passar dos seus anos.

Acreditamos que a criança é um ser ativo e deve ser escutada. A atividade da escuta é algo muito importante, pois criamos um
sujeito ativo, protagonista da sua própria trajetória, com isso, trazemos o objetivo de instigar o desejo da criança. Para que o processo seja
conduzido da melhor maneira precisamos do envolvimento dos pais, a escola é um lugar onde adulto e criança crescem juntos.

“ Uns acreditam que o critério mais importante é o de resultados, para nos, são os processos, principalmente o da esculta. Isso tem
mais valor”.

Deanna Margini

Reggio Emilia

 
No primeiro semestre, iniciaremos com o projeto “Família na escola: A participação que faz a diferença”.

Este projeto tem como objetivo compreender as funções e as contribuições das famílias no processo de aprendizagem da criança no
espaço escolar e apontar alternativas que favoreçam a participação ativa na escola.

Mascote: Este projeto tem como objetivo promover momentos de aprendizado dentro e fora da escola em ação pedagógica realizada
juntamente com a família despertando nas crianças valores morais e sociais.

Projeto curiosidade

Este projeto será trabalhado durante todo o ano letivo, ele foi criado considerando que a infância é a fase de inúmeras descobertas
e curiosidades é importante que seja trabalhado e vivenciado com as mais diversas oportunidades de crescimento geral das crianças. A
nossa proposta em quanto educador infantil num  projeto é de mediador, estimulando novos sentidos a curiosidade.

No segundo semestre será trabalhado o projeto: “ Coisas da nossa terra:” O projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural
proporcionando as crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o nome favorecendo o desenvolvimento da tolerância
ao diferente e reforçando a auto estima e identidade de cada um.

O plano de trabalho será baseado nos campos de experiências como traz a BNCC: O EU, O OUTRO E O NÓS que é na interação com os
pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outro
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modo de vida , pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas experiências sociais(na família, na instituição escolar
e na coletividade).

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as
crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais.

O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na educação infantil, dada sua importância para formação do sujeito,
para interação com as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no
desenvolvimento do pensamento.

O conteúdo para este campo será o uso da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar e expressar desejos, necessidades,
opiniões, ideias, preferências e sentimentos e relatar suas vivencias nas diversas situações de interação presentes no cotidiano;
Elaboração de perguntas e respostas de acordo com os diversos contextos de que participa;
Relatos de vivencias e experiências e narração de fatos em sequência temporal.

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos,
pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho,
na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes, etc.

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e
pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silencio.

Os conteúdos para estes campos serão o reconhecimento e utilização expressiva, em contextos musicais das diferentes
características geradas pelo silencio e pelos sons: altura (graves ou agudos), duração (curtos ou longos), intensidade (fracos ou fortes) e
timbre (características que distingue e personaliza cada som); e o trabalho com cores, recorte e colagem, expressão prática e criação de
desenhos.

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: As crianças se movimentam desde que nascem adquirindo cada vez maior controle sobre seu

próprio corpo e com o mundo.. As maneiras de andar, correr, arremessar, saltar resultam das interações sociais e da relação com o meio.
Dessa forma as diferentes manifestações dessa linguagem foram surgindo como a dança, o jogo, as brincadeiras, as praticas esportivas.
Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam do repertorio da cultura corporal na qual estão
inseridas.

O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo
desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças.

Os conteúdos para este campo será a utilização expressividade intencional do movimento nas situações cotidianas e em suas
brincadeiras, o estimulo da coordenação voluntaria dos grandes e pequenos músculos, coordenação motora grassa, descriminação viso-
motor, esquema corporal, percepção de sensações, limites, potencialidades, sinais vitais e integridade do próprio corpo, coordenação
motora fina, percepção de espaço motor e percepção de estrutura rítmica para expressarem-se corporalmente por meio da dança,
brincadeiras e de outros movimentos.

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: O mundo onde as crianças vivem se constitui em um
conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito pequenas,
pela interação com o meio natural e social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando
respostas sobre tempos, natureza, pessoas e animais.

As crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre espaço. Fazer
matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar,
argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros,buscar dados que
faltam para resolver problemas, entre outras coisas.

Os conteúdos para estes campos serão: formulação de perguntas, participação ativa na resolução de problemas, numerais,
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quantidade, tamanho, formas e espessuras, identificação de números nos diferentes contextos e jogos.

Para a execução do trabalho, estaremos inseridos em salas ambientes, onde se dividem em matemática, linguagem, ciências e leitura,
desenvolvendo atividades educativas, incentivando e promovendo práticas pedagógicas adequadas a cada tema trabalhado.

 
Teremos seis temas a serem trabalhados nas semanas educativas no decorrer do ano letivo e com a mesma intencionalidade

realizaremos também o “Aniversariante do mês” que acontecerá toda última Sexta-feira do mês, com um cardápio diferenciado, com
brincadeiras diversas, prestigiando os aniversariantes de cada mês.

 

Bibliografia:

B ras i l . Base Nacional Comum Curricular: Educação infantil. Brasília: MEC/ Secretaria de educação básica. BNCC-
MEC.download.basenacionalcomumcurricular.mec.gov.br.

ROSENAU, Luciana dos Santos. Diagnóstico do fazer docente na Educação Infantil. Curitiba: Ibpex, 2012

VYGOTSKY, LEV S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 135 p. (coleção psicologia e pedagogia)

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
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possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.
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4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
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Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001341 - SUSIE LIDIANE SILVA SANTANA DE OLIVEIRA

Professora: Susie Lidiane S. S. Oliveira
Monitoras: Lígia
                     Viviane 

O plano de ensino buscará ampliar todas as possibilidades para o desenvolvimento progressivo das
potencialidades das crianças, respeitando os seus limites, culturas e bagagens, na intencionalidade de
contribuir para o desenvolvimento práticos, auxiliando-as na busca de soluções para os desafios diários,
confirmando a importância da integração entre educar e cuidar. Buscamos um plano centrado na criança
cidadã, como indivíduo em desenvolvimento, pelo respeito e cultura, visando a criança como protagonista de
sua própria história. 
Acreditamos na linha norteadora interacionista, construtivista e afetividade. A linha interacionista (Vygotsky,
Lev)  apresenta a criança ativa e que age espontaneamente no meio. As estruturas mentais são próprias ao
seu nível de desenvolvimento, sendo apresentados por estágios, pelo meio em que vive seus conhecimentos
são construídos. A linha construtivista (Piaget, Jean) a criança se desenvolve por meio da relação com os mais
experientes e pela força da linguagem e o sujeito se apropria ativamente do conhecimento em que está
inserido. A criança passa a ser o sujeito da sua aprendizagem, sendo um ser ativo que participa do processo de
ensino-aprendizagem. E a afetividade ( Wallon, Henri) acredita em um processo de evolução em que tanto a
capacidade biológica do sujeito quanto o ambiente afeta a criança de alguma forma. Por mais que a criança
nasça com um equipamento orgânico, que lhe permite determinados recursos, mas é o meio que irá
desenvolver suas potencialidades. 
Baseando na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), a educação infantil, primeira etapa
da Educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em
seus aspectos físico psicológico intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade,
sendo oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e a pré-escola
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para as crianças de 4 a 6 anos de idade permitindo as mesmas dos seus direitos. 
De acordo com o que lhe é proposto pela prefeitura, a unidade escolar CEI Bem Querer Professor Pierre Weil,
administrada pela Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA,  este ano de 2020, foram atribuídas de
11 (onze) salas 2 (duas) para os agrupamentos misto, sendo a turma I/II – A, da qual sou professora (Susie) e
com mais 2 (duas) monitoras (Lígia e Viviane)  que conforme o módulo de 14 crianças para cada adulto, auxilia
no processo de desenvolvimento das crianças. A escolha das professoras, monitoras, escolhas das crianças
para cada turma, a diferença de quantidade de meninos e meninas, sejam maiores ou menores, que já
frequentavam ou não a unidade, que moram ou não no bairro é organizado pela gestão da unidade. Nossa
turma é composta por 31 ( trinta e um) crianças, 19 (dezenove) meninas e 13 (treze) meninos, que variam as
idades, neste início de ano,  entre 1(um) ano e 8 (oito) meses a 3 (três) anos e 2 (dois) meses, sendo 26 (
vinte e seis)  crianças que já frequentavam a unidade e 5 (cinco) que nunca haviam frequentado creche, está
turma é de tempo integral, com abertura dos portões às 07:00hs e fechando às 07:30hs, proporcionado aos
pais e responsáveis um tempo de 30 (trinta) minutos de tolerância  e com a abertura do portão para a saída a
partir das 16:50hs até às 18:00hs. 
No desenvolvimento de atividades buscaremos desenvolvê-las de diversas maneiras, em alguns momentos
costumo fazer atividade com todo o grupo presente, dependendo de quantos participarão da atividade, se for
um número de 5 a 6 crianças participando. Também depende da atividades em que todos participarão no
mesmo momento, como à procura de imagens em revista e livros, em momentos em que as crianças usarão
livros ou gibis, nesse caso costumo dividir a turma em três grupos, onde eu e as monitoras, cada uma ficará
responsável com um grupo. Trabalharemos com cantos, em que as crianças poderão ser divididas,
dependendo dos cantos que estarão disponíveis para tal atividades, a princípio estaremos dividindo grupos de
meninas e meninos, grupos dos pequenos e dos maiores e no decorrer do ano buscaremos fazer com que os
grupos fiquem mistos, tanto na idade quanto em gênero, tudo dependerá das atividades propostas e da turma,
pois existem dias em que a turma está mais agitada, porém outros dias em que elas estão mais tranquila,
buscamos trabalhar de forma com que o planejamento seja flexível, podendo respeitar cada indivíduo.
Buscaremos no acolhimento das crianças atendê-las de maneira que elas se sintam seguras e amadas, buscar
a cada dia a confiança de cada uma delas por meio do carinho, da atenção dada cada uma , em ouvi-las estar
sempre conversando de forma sincera, porém acolhedora. Na entrada das crianças costumamos recepcioná-
los de forma alegre, carinhosa e atenciosa, confortando cada uma, pois o momento em que os pais ou
responsáveis deixam as crianças na porta da sala elas ficam tristes e além do choro, elas relutam para irem
embora, costumo criar estratégias para que as mesmas sintam confortáveis e com vontade de estarem na
creche, uma das estratégias é recepcioná-las cada dia com um tipo de atividade, seja com peças de encaixe,
com brinquedos diversos, com bichos de pelúcia, com bexigas, dvd musical, com livros e gibis, essas
variedades de recepção atrai a criança a estar participando e com o auxílio dos pais as crianças entram com
seus cadernos e guardam na caixa que fica dentro da sala, criando um motivo para que elas entrem se sentido
feliz, demonstrando prazer em poder guardar seus cadernos. Acredito ser de grande importância recepciona-
las, como professora,  as crianças, pois no decorrer do ano, quando já estão adaptadas costumo estimular e
auxiliar as crianças a tirarem seus pertences ( caderno, copo e lençol) de suas bolsas, até que no decorrer do
ano elas mesmas consigam por si só, retirarem seus pertences sem ajuda, apenas com a supervisão do adulto,
proporcionando ao longo do ano o desenvolvimento da autonomia, reconhecimento, cuidado e organização de
seus pertences. Um dos motivos de também querer recepcioná-las é o contato com a família, passando
credibilidade, confiança e segurança para os pais e responsáveis, pois como não estou na saída das crianças,
acho importante esse contato direto com a comunidade.
Segundo Henri Wallon: 
"A criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a elas"          "O indivíduo é
social não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna”. 
Para se atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das
capacidades humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos
específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em conta
diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p. 25).
As monitoras buscam acalma-las e recebem as crianças com muita dedicação e carinho, tranquilizando e
acalmando as crianças. Tanto o professor, quanto os monitores recebem na contratação dos serviços, uma
descrição de função, no caso a gestão é a responsável em delegar as tarefas. As monitoras são responsáveis
em trocar fraldas e roupas, de acordo com a necessidade de cada criança, mas isso não impede o olhar atento
da professora juntamente com as monitoras nesse cuidado, pois para um bom desenvolvimento de trabalho,
de cuidados e dedicação é necessário que tanto a professora como as monitoras trabalhem em equipe, pois o
trabalho em si, além de desenvolver as crianças pedagogicamente, o cuidar está sempre junto do educar, pois
não tem como desassociar um do outro. A convivência e tratamento de adulto/criança e criança/adulto e de
sempre estarmos atentos a ouvi-los, criarmos um ambiente de confiança e segurança, de respeito, por meio
dos combinados e oportunizar as crianças a direito de escolhas, dentro das possibilidades disponíveis.
Diariamente conversamos na roda sobre os cuidados que precisamos ter uns com os outros, respeitando a
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vontade de cada um e incentivando-os a cuidar e se expressarem carinhosamente uns com os outros, para
que no momento dos conflitos, trazemos em suas memórias, por meio dos combinados, o cuidado e o respeito
que temos que ter com todos. Por ser uma sala mista, acontecerá algumas diferenças de opiniões e de ações,
continuaremos ao longo do ano estar sempre trabalhando e ensinando a necessidade de respeitar ao próximo.
Buscamos sempre como equipe estarmos atento as necessidades das crianças, não somente nos momentos
de troca de roupa, de fralda ou em momentos que eles precisam, não que não seja importante, mas todos os
momentos é de grande importância para  reforçar  confiança e segurança das crianças para o adulto, mas de
observá-las e colocarmos a disposição em ouvi-las, criarmos realmente um relacionamento de respeito e de
afetividade por elas. Dentro da rotina iremos buscar incentivar e estimular o desenvolvimento da autonomia,
usando como objeto os seus próprios pertences, como guardar o copo e caderno, brinquedos, sapatos, bolsas,
indo ao banheiro, na higienização das mãos, na escovação, na alimentação, sempre auxiliando e
supervisionando as crianças, trabalharemos os eixos norteadores por meio de jogos, músicas, brincadeiras,
atividades que envolvem a coordenação motora grossa e fina. Nos momentos da higiene, alimentação, sono
iremos ter um contato maior de afetividade por auxilia-los, um a um, em suas respectivas necessidades,
criando o vínculo entre professor, monitores e crianças, transformando a insegurança em autonomia e apoio.
No decorrer do ano criaremos oportunidades em que as crianças interajam umas com as outras, desde o
berçário até as crianças do agrupamento III, no caso com os maiores. Para a interação coletiva, ou entre
agrupamentos, dependerá de planejamentos organizados pelas professoras, que ocorrerá ao longo do ano. A
unidade escolar tem por costume alguns momentos que permitem a interação de todos, tais como:
Na última sexta do mês é comemorado os aniversariantes, todas as turmas se encontram no pátio, para
cantarmos o parabéns.
Todas as sexta-feiras é apresentado um teatro, este projeto é chamado de sexta em cena, oportunizando
novamente a interação com todos os agrupamentos.
As professoras planejam entre elas momentos de interação entre as turmas, criando, por meio de atividades,
trocas de vivências entre as crianças.
Passeios que permitirão a interação entre seus respectivos agrupamentos. 
Integração entre agrupamentos em espaços tanto externos quanto interno da unidade. 
Festas ao longo do ano para que haja interação entre escola e família, criando oportunidades para as famílias
conhecerem os trabalhos desenvolvidos, por meio de exposições de trabalhos feitos pelas crianças e
apresentação musical de cada turma.

Estaremos trabalhando 3 (três) projetos, o primeiro será: 
 “Família e escola de mãos dadas: resgatando valores”- duração de 6 (seis) meses, sendo desenvolvido no
primeiro semestre.
Com esse projeto buscaremos proporcionar o desenvolvimento de valores humanos existentes nos seus,
levando ao conhecimento de moral e ética e contribuindo para interação verdadeira da cidadania.
Trabalharemos com atividades que ensine as crianças a ter atitudes de respeito para com sua família, amigos
e pessoas estão em vivências diária. Criar estratégias e desenvolver atividades que despertam o interesse no
valor de uma boa convivência por meio de músicas, contos, histórias e poesias e brincadeiras , buscando
aprimorar e desenvolver sua linguagem oral. Trabalharemos a prática de boas maneiras ressaltando  e
respeitando os valores das famílias as crianças. Desenvolveremos atividades em que a criança tenha contato
com a escrita e reconheça a si mesmo por meio de fotos, através de confecções de crachás, pintura do auto
retrato, se conhecendo por meio das mãos, dos pés e de seu tamanho, trabalhando sua idade, confecção de
mural com a família, com atividades que apresenta a genealogia da família de cada criança e contação de
histórias, que reforçam os valores necessários para se tornarem bons cidadãos, tais como: Pinóquio
aprendendo sobre a importância da honestidade e a verdade; chapeuzinho vermelho reforçando sobre a
obediência e o respeito; a Bela e a fera que reforçará sobre a bondade; o patinho feio mostrando a
necessidade do perdão para uma boa convivência. 
A criança terá contato de imagens por meio de fotos, conhecerá a si mesma, conhecerá a sua família, se
identificará e se reconhecerá no meio em que vive, no caso sua família, proporcionaremos  momentos em que
exista respeito por si mesmo e pelos outros, auxiliá-las na construção de sua identidade e autonomia,
reconhecerá sua família, como as pessoas que moram com a criança, o trabalho que seus familiares exercem,
o que gostam de fazer, sua cultura, por meio de pesquisa informal.

O segundo projeto: “Línguas e linguagens; brincadeiras por toda parte”, será desenvolvido no segundo
semestre, com duração de 6 ( seis) meses. 
Trabalharemos com o objetivo de mostrar como as múltiplas linguagens as brincadeiras diversificadas podem
ser desenvolvidas no contexto da Educação pois existem várias maneiras de coordenar o ato educativo tendo
em vista uma diversidade metodológica que podem facilitar a aprendizagem e desenvolvimento da criança,
visando desenvolver a psicomotricidade e interação entre os colegas e a manipulação dos objetos ao seu
redor. 
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Discutindo como a brincadeira se relaciona com o desenvolvimento, Vygotsky coloca que o comportamento da
criança nas situações do dia-a-dia é, quanto a seus fundamentos, o oposto daquele apresentado nas situações
de brincadeira. Esta cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança, que nela se comporta além do
comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário. A brincadeira fornece, pois, ampla
estrutura básica para mudanças da necessidade e da consciência, criando um novo tipo de atitude em relação
ao real. Nela aparecem a ação na esfera imaginativa numa situação de faz-de-conta, a criação das intenções
voluntárias e a formação dos planos da vida real e das motivações volitivas, constituindo-se, assim, no mais
alto nível de desenvolvimento pré-escolar (Vygotsky, 1984, p. 117).
Buscaremos com as crianças relatar situações, fatos, sentimentos e ideias do cotidiano. Criaremos momentos
de conversas coletiva, ampliar as possibilidades expressivas as brincadeiras, jogos e demais situações de
interação, as crianças produziram trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho da pintura, da colagem
da construção, promoveremos o conhecimento do próprio corpo ensinando a explorar novas possibilidades de
coordenação motora, aprimoraremos habilidades comunicativas de pensamentos, promovendo uma maior
interação de compreensão própria. as diversas formas de linguagem e as brincadeiras diversificadas estão
presentes na educação infantil, sendo usadas como ferramentas para o desenvolvimento das crianças. 
Ao entender que a criança está sempre em constante desenvolvimento em ambas as partes, tanto física
quanto psicológica conforme as mudanças e transformações que vão acontecendo, as múltiplas linguagem
serão recursos que auxiliarão no desenvolvimento das crianças. Assim como a linguagem o brincar também é
considerado de grande importância para o desenvolvimento intelectual físico e cognitivo das crianças, as
brincadeiras se tornam significativas quando parte do interesse da criança considerando os objetivos, espaços
e as relações interativas entre elas.

 E o terceiro projeto “curiosidade” será realizado ao longo do ano letivo.
Na educação infantil é importante desenvolver o senso crítico e interesse por investigar, explorar o meio em
que está vivendo, e possam interagir e compartilhar experiências. Estimular as crianças a desenvolverem suas
curiosidades e aprenderem com suas descobertas permitam que todos os envolvidos aprendam se fazendo
necessário acompanhar e vivenciar as mais diversas atividades realizadas na escola e na comunidade em
geral.a intenção é despertar a curiosidade das crianças, com experiências que contribuem para o seu
aprendizado de forma significativa e concreta, tendo por objetivo realizar passeios, pesquisas, entrevistas e
vivências que auxiliaram e enriqueceram suas experiências. Esse projeto será desenvolvido por meio da
observação sobre o interesse da turma, as atividades como registro os coletivos, através de desenhos, fotos,
construções e objetos e experiências conforme o interesse da turma. O desenvolvimento desse projeto será
realizado com duas atividades iniciais, uma direcionada e as demais serão elaboradas pelas professoras
conforme o despertar da curiosidade da turma. 

Buscaremos desenvolver em roda algumas atividades como a contagem das crianças presentes, as crianças
terão acesso aos números por meio do calendário e trabalharemos o tempo ao perguntar as crianças como
está o tempo. Estimularemos a percepção visual e observação, contribuiremos para socialização do grupo,
incentivaremos a pesquisa e busca pelo novo, no caso observando sobre as curiosidades das crianças levando-
as a descobertas, despertando o senso crítico e atenção e compreensão, desenvolver a linguagem oral e a
coordenação motora global e estimular o aluno a expor suas curiosidades.
Além dos projetos citados, trabalharemos seis semanas educativas, são elas: “Semana das profissões”,
“Semana Meio ambiente/ água/ dengue”, “Semana Monteiro Lobato”, “Semana da Família”, “Semana da
inclusão”, “Semana da criança”, teremos dias de comemorações especiais, como: “Entrega das flores”, “Quem
cuida de mim”, “Oficina de artesanato”, “Olimpíadas” e “Estudo do meio”.
Usaremos estratégias para nossa turma que levam à experiências as crianças, buscaremos trabalhar com
diversos materiais, levando-as a conhecer em vários tipos de texturas, trabalhamos tanto no individual quanto
no coletivo, usaremos de diversos recursos como livros, datashow e músicas. As linguagens também serão
desenvolvidas pelas pinturas, sons, diversos objetos, no caso na roda da conversa a fala, gravuras, desenhos
e, escrita entre outras linguagens. A intenção será elevar cada vez mais o nível de dificuldade respeitando as
limitações de cada criança, porém levando-as e instigando a querer sempre ir em busca das soluções.
Continuar observando e avaliando tanta turma quanto cada criança, isso será o desafio de ver o progresso de
cada criança. Todos os nosso objetivos estarão baseados na BNCC, usando como direcionamento para um
desenvolvimento pleno da criança. 
Na unidade escolar faremos uso dos espaços tanto internos quanto externo, como os parques, o quiosque com
pia e o sem pia, os pátios, os espaços com árvores, a casinha de boneca, corredores, solários e o refeitório, no
uso de alguma culinária. Costumo realizar atividades tanto dentro da sala, quanto fora dela, pois ambientes
diferentes nos levam a observar não só o interesse como a concentração e atenção das crianças. 
Para a execução das atividades que serão realizadas, utilizaremos recursos como sucatas, bolas, cordas,
jornais, balões, livros e, fantoches, filmes, alimentos diversos, transporte, rádio, CDs, cola, vírgula, massa para
modelar, algodão, materiais para colorir, areia folhas de árvore, livros infantis, revistas, folhas A3 e A4.
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Buscaremos apresentar as crianças diversas maneiras de fazerem atividades manuais, trabalhando com
diversas texturas, apresentaremos por meio de imagens sejam impressas, de livros e de revistas. Com projeto
curiosidade as possibilidades de trabalhar com diversos materiais dependerá dá curiosidade da turma, mas
estaremos atentos para oportunizar as crianças novas vivências e experiências. 
Avaliar será um processo que começa desde o planejamento se tornando reflexivo, participativo e flexível
sendo importante todo percurso. Avaliação não serve apenas para acompanhar o desenvolvimento da criança
mesmo que seja o mais importante, mas para analisar e avaliar os pós e os contras do que foi desenvolvido. O
planejamento e avaliação andam juntos, sendo um norteador e o outro a bússola mostrando se está para o
objetivo. Avaliação na educação infantil concentra sem acompanhar o desenvolvimento das crianças e suas
aprendizagens para verificação do trabalho pedagógico, fazendo com que o professor reflita sobre o caminho
percorrido e se alcançará o objetivo ou se faz necessário retornar para melhorar algo. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, no ART. 31, prevê que a avaliação da criança de
Educação Infantil será realizada para o acompanhamento e o registro do seu desenvolvimento. A revisão das
Diretrizes Curriculares para Educação Infantil (Parecer n° 20/09) encaminha o seguinte: 
Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento  das crianças, sem objetivo de seleção promoção ou
classificação, garantindo:
I – a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns,
etc.); 
III – a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos
diferentes momentos de transição vividos pela criança ( transição casa/ instituição de Educação Infantil,
transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 
IV – documentação específica que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 
V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 
Como estratégia costumo registrar avaliação do dia no mesmo dia, buscando detalhar as crianças individuais,
as fotos são salvas no computador, guardamos os trabalhos coletivo para expor para  as famílias nas festas, os
planejamentos para o desenvolvimento das atividades são semanais, entregamos as quintas, para recebermos
os materiais e recursos na sexta, para nos organizarmos para próxima semana. Além da entrega do
planejamento semanalmente também entregamos as avaliações coletiva sobre as atividades e foram
desenvolvidas durante a semana. A entrega dos planejamentos e das avaliações são feitas via e-mail, na
segunda recebemos duas vias do planejamento impresso uma fica com a professora a outra fica exposta lado
de fora da sala, para que os pais visualizem e tenham contato com que é desenvolvido no dia.

Bibliografia 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/henri-wallon-307886.shtml
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. Trad. M. Resende, Lisboa, Antídoto, 1979. A formação social da
mente. Trad. José Cipolla Neto et alii. São Paulo, Livraria Martins Fontes, 1984.

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
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desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
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ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.

Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
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Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001335 - MARIA DE LOUDES LOIOLA RODRIGUES

Professora: Maria de Lourdes Loiola Rodrigues
Monitoras: Jussara Aparecida da Silva
            Valéria Aparecida Marques Chine
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A Educação infantil sofreu grandes transformações nos últimos tempos. O processo de aquisição de uma nova
identidade para as instituições que trabalham com crianças foi longo e difícil. Durante esse processo surge
uma nova concepção de criança, totalmente diferente da visão tradicional. Se por séculos a criança era vista
como um ser sem importância, quase invisível, hoje ela é considerada em todas as suas especificidades, com
identidade pessoal e histórica. Essas mudanças originaram-se de novas exigências sociais e econômicas,
conferindo à criança um papel de investimento futuro, onde esta passou a ser valorizada, e o seu atendimento,
teve que acompanhar os rumos da história. Sendo assim, a Educação Infantil de uma perspectiva
assistencialista transforma-se em uma proposta pedagógica aliada ao cuidar, procurando atender a criança de
forma integral, onde suas especificidades (psicológica, emocional, cognitiva, física), devem ser respeitadas.  É
importante salientar que a visão que se tem da criança é algo historicamente construído, por isso é que pode
perceber os grandes contrastes em relação ao sentimento de infância no decorrer dos tempos. O que hoje
pode parecer uma aberração, como a indiferença destinada à criança pequena, há séculos atrás era algo
absolutamente normal. Por maior estranheza que se cause, a humanidade nem sempre viu a criança como um
ser em particular, e por muito tempo a tratou como um adulto em miniatura, um ser sem importância, quase
imperceptível, a criança num processo secular ocupa um maior destaque na sociedade, e a humanidade lhe
lança um novo olhar. 
Segundo Áries: o sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças, corresponde à
consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto,
mesmo jovem   ( Áries, 1978 : 99). 
Nessa perspectiva o sentimento de infância é algo que caracteriza a criança, a sua essência enquanto ser, o
seu modo de agir e pensar, que se diferencia do adulto, e portanto, merece um olhar mais específico. 
Hoje, a criança é vista como um sujeito de direitos, situado historicamente e que precisa ter as suas
necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais, caracterizando um atendimento integral, e
integrado da criança. Pensando sobre Educação Infantil, criança e infância, temos hoje, seres capazes de
construir e ampliar conhecimentos vivenciados em seu dia a dia, destacando também que a concepção de
criança, infância e Educação infantil, são construções sociais formadas ao longo da vida.
                [...] infância tem um significado genérico e, como qualquer outra fase da vida, esse significado é
função das transformações sociais, toda sociedade tem seus sistemas de classes de idade e a cada uma delas
é associado um sistema de status e de papel(KUHLMANN, 1998,p.16)
   Para Kramer (2011), as construções teóricas relativas à infância em áreas específicas de conhecimento
científico têm forte vínculo com as políticas e as práticas, e estão permeadas por aspectos dialeticamente
interligados aos sistemas ideológicos, nos quais circulam construções produzidas nas interações de pessoas,
grupos e instituições.
Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades,
conhecimentos e vivências, que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de
experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens,
portanto constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Neste ano letivo de 2020, nossa turma do agrupamento I/II B é composta por uma professora durante 4 horas
e duas monitoras em período integral.  A turma é construída aleatoriamente pela equipe gestora, é constituída
até o momento com 30 crianças na turma, sendo 13 meninos e 17 meninas entre um ano e sete meses a 3
anos e 11 meses.
São crianças que frequentam de maneira assídua o espaço da creche e que, em sua maioria, se adaptaram
bem neste contexto. No entanto, temos algumas crianças que ainda choram ou resistem no momento da
entrada, e eventualmente em outros momentos da rotina (almoço, hora do descanso/sono) demonstrando
insegurança. No grupo, a maioria já faz uso do banheiro de forma mais independente, algumas ainda usam
fraldas, outros estão passando pelo processo do desfralde, onde ora faz uso do banheiro adequadamente, ora
necessita de fralda para o controle de suas necessidades.
Notamos que uma pequena parte da turma parece não ter o hábito de higiene após o uso do banheiro (como
secar as partes íntimas, dar descarga, lavar as mãos, jogar papel no lixo), ações estas que temos retomado
diariamente em nossa rotina. E contrapartida, grande parte do grupo apresenta-se de maneira bem cuidada,
com roupas e pertences. Constatamos ainda que, a maioria usufrui de uma situação financeira mais estável,
sem grandes dificuldades. Parece tratar de famílias mais estruturadas, com exceção de uma pequena parcela
da turma. Apesar deste formato, sentimos uma dificuldade significativa em relação às posturas das crianças
para um convívio saudável na coletividade. Isso porque enfrentamos no grupo bastante resistência em relação
a regras e combinados coletivos com comportamentos desafiadores frente ao adulto/educador. Poucos ficam
sob tutela de avós e/ou babás/cuidadores, a maioria é cuidada pelos próprios pais.
Um dado bem interessante que se revelou também em nossas entrevistas com as famílias foi em relação aos
passeios e lazer das crianças. Contatamos que estes, na maioria dos casos, são pouco diversos e muitos se
limitam a passeio em casas de familiares. Opções como cinema e teatro foram praticamente inexistentes. A
alimentação é outro aspecto que merece ressalva, já que percebemos, que certo distanciamento entre aquilo
que se afirma quanto aos hábitos alimentares da criança em casa e aquilo que se observa efetivamente no
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contexto escolar. Umas três crianças se alimenta de maneira insatisfatória, tanto na quantidade quanto na
aceitação da diversidade dos alimentos. Estamos cuidando de maneira muito específica cada caso nesse
sentido. De um modo geral, trata-se de uma turma que gosta bastante de brincar e participar daquilo que é
proposto. Algumas poucas crianças apresentam resistência ao novo e às propostas mais desafiadoras (pintura
com tinta, brincadeira com túnel emborrachado, exploração dos brinquedos na área externa), já estamos
encorajando ações de descoberta e experimentações, porém de maneira bem sutil para não ampliar ainda
mais o nível de resistência e insegurança de tais crianças. Avaliamos que ainda será preciso estreitar os laços,
bem como o vínculo afetivo para a conquista deste pequeno grupo, em particular.
Vale ressaltar também que são crianças curiosas e que se interessam, em maioria, pelas atividades propostas
pelos adultos/ educadores.
Uma pequena parcela da turma apresenta saberes mais diversos e alguns conceitos já construídos, porém
trata-se de uma minoria. A linguagem oral de boa parte do grupo representa outro aspecto a ser mais
intensamente explorado e ampliado. Em síntese trata-se de uma turma com especificidades e necessidades
diversas que, uma vez constatados, deverão ser contempladas no projeto de trabalho pedagógico a ser
realizado em parceria com as famílias ao longo do ano letivo.
Pretende-se contemplar ao longo do presente ano letivo, estudos, vivências e experimentações relacionadas a
um tema gerador “crianças, conhecimento em construção”, orientando-se principalmente por temas de
projetos escolhidos, pensando na necessidade e realidade das crianças e famílias da unidade. No entanto,
temas outros que, por ventura, venham a surgir a partir de interesses manifestados pelo grupo, também
deverão ser contemplados ao longo do ano, considerando a relevância e contribuições que tais interesses
podem agregar ao trabalho pedagógico e especialmente ao processo de desenvolvimento das crianças
atendidas.
Nesse primeiro Semestre iniciaremos com acolhimento e adaptação das crianças, tornando necessárias,
estabelecendo estratégias tanto para a criança como para os educadores de modo que a nova etapa se
construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em sua perspectiva de continuidade de seu
percurso educativo, proporcionando momentos de diversão e lazer, bem como a socialização entre o grupo.
Em seguida daremos início ao primeiro projeto          “Família e escola, de mãos dadas; Resgatando valores”,
abrindo as portas para as famílias, com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de valores humanos
existentes em seu ser, contribuindo para uma interação verdadeira, incentivando a conscientização da criança
à sua autonomia e construção do seu conhecimento. Esse projeto faz-se necessário não apenas para
trazermos a confiança das famílias à unidade, como também a das crianças, para que possamos ter um ensino
de qualidade, trazendo bons resultados para evolução das mesmas.
Posteriormente, trabalharemos com o projeto ”Línguas e Linguagens; Brincadeiras por toda parte”, a fim de
desenvolver as múltiplas linguagens e as brincadeiras diversas, resgatando brincadeiras que poderão ser
desenvolvidas no contexto da educação infantil, proporcionando várias maneiras de coordenar o ato
educativo, tendo em vista uma diversidade metodológica, facilitadora na aprendizagem e construção do
conhecimento das crianças. O projeto ainda provém de práticas pedagógicas, trabalhando a psicomotricidade
e a interação entre colegas e a manipulação dos objetos ao seu redor, sendo nós os profissionais mediadores,
criando e possibilitando as diferentes manifestações das diferentes formas de linguagens. 
Paralelamente a esses projetos, construiremos juntamente com a turma um  mini projeto “curiosidades da
minha turma”, instigando nas crianças o desejo pelo conhecimento por fatos do nosso dia a dia, sendo capaz
de promover o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades, promover experiências nas quais as crianças
possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e
consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Durante todo o ano
letivo temos mini projetos, que são contínuos na unidade onde trabalhamos semanalmente “Sexta em cena”
onde toda Sexta Feira algum agrupamento, professoras, monitoras, apresentam teatros, danças,
dramatizações, conto e reconto de histórias para todos da unidade, e mensalmente temos a comemoração dos
aniversariantes do mês que é realizada no pátio com danças divertidas. 
Além dos projetos, durante o ano letivo desenvolveremos atividades baseadas em semanas educativas
(semana das profissões, semana meio ambiente, semana monteiro Lobato, semana da família, semana da
inclusão e semana da criança) e dias especiais, (dia da partilha, dia de quem cuida de mim, dia da mulher, dia
de estudo do meio), onde iremos desenvolver atividades interdisciplinares sobre o tema trabalhado,
influenciando diretamente o aprendizado, com ações que explorem ambientes internos e externos,
despertando a criatividade, além de estimular a busca pelo conhecimento. Periodicamente faremos exposições
dos trabalhos, oficinas e reuniões na unidade, onde as famílias poderão participar de maneira direta das
atividades de seus filhos, reforçando a importância da participação dos pais e responsáveis no processo
educacional. 
Considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento esperada em cada campo de
experiências, planejaremos atividades, respeitando e expressando sentimentos e emoções, atuando em grupo
e demonstrando 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 ( o eu, o outro e nós).
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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,
cuidado com seu bem estar, valorizando o próprio corpo, utilizar o corpo intencionalmente; com controle,
adequação e criatividade, como instrumento de interação com o outro e com o meio, coordenar suas
habilidades manuais (corpo, gestos e movimentos). Discriminar diferentes tipos de sons e ritmos, interagir
com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva, expressar-se por meio das artes
visuais, fazendo uso de diferentes materiais, relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras,
brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressões corporal ( traços, sons, cores e formas). Expressar
ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios, argumentar e relatar
fatos oralmente, em sequência temporal e casual, 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, reconhecendo a leitura como fonte de prazer
e informação ( Escuta, fala, pensamento e imaginação). Interagir com o meio ambiente e com fenômenos
naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado, identificar, nomear, comparar adequadamente as
propriedades do objeto, estabelecendo relações entre si, apresentar vocabulário relacionado às noções de
grandeza; maior, menor. Igual, e espaço; dentro e fora, medidas; comprido, curto, grosso, fino, como meio de
comunicação de suas experiências, utilizar unidades de medida; dia e noite, dias da semana, meses e ano,
noções de tempo; ontem, hoje e amanhã, antes agora e depois, para responder a necessidade e questões do
cotidiano, identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação; contagem,
desenhos, símbolos, escrita e organização de gráficos básicos ( Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações)
Na Educação Infantil é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos
sociais e culturais, outros modos de viver, oportunizando às crianças vivências e aprendizagens que fomentem
o encantamento e o interesse pelo aprender no contexto escolar, colaborando para a formação intelectual,
cultural e emocional da criança. Para tanto, as ações e práticas pedagógicas a serem tecidas juntos com as
crianças, serão exploradas especialmente desde a chegada à unidade, alimentação, higiene, Roda da
conversa, organização de tempos e espaços para propostas lúdicas, para registros individuais ou coletivos,
brincadeiras nos espaços externos, dinâmicas, roda e caixas temáticas, conto e reconto de histórias,
apreciação de variados materiais de audiovisual, além das atividades dos projetos que certamente serão, em
alguns momentos, desenvolvidos em parceria com as famílias. Com o objetivo de provocar e ampliar e
(re)significar as vivências, repertórios e saberes das crianças, utilizamos  diversos recursos didáticos: pinturas
com tintas, lápis, canetas, giz de cera e giz de lousa, desenhos, recorte e colagens, livros de  literatura infantil
relacionados a temática em foco, a musicalidade ou outros materiais não estruturados. 
Considerando que as ações pedagógicas pretendem partir dos saberes já construídos pelo grupo, buscando
avançar na construção de conhecimentos e outros por meio de estratégias e práticas que desafiem e
instiguem a curiosidade infantil, respeitando o tempo e as especificidades de cada criança sem ocupar-se de
atividades  que relegam à criança o posto de apenas expectadora de seu processo de aprendizagem, a
proposta da equipe ( professora e monitoras), será oferecer às crianças da turma vivências significativas e se
possível concretas, de aprendizagens.
A avaliação e documentação do nosso trabalho com as crianças serão processadas e contará com observação
atenta e sensível, bem como registros por meio de fotos, escritas em materiais específicos da turma
(portfólio), produções coletivas e individuais elaboradas pelas próprias crianças e, possivelmente pelas
famílias, conforme temas e projetos a serem desenvolvidos ao decorrer do ano. Deveremos contar também
com outras estratégias avaliativas; momentos de formação( TDC, GEN), reuniões de setor ou momentos de
avaliação institucional.
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Professor: 911001437 - TALITA GAGLIARDI

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais que são atendidas na instituição de
ensino Pierre Weil.

1. JUSTIFICATIVA:
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e tem conseguido cada vez
mais, através da inclusão, respeitar a diversidade, garantindo convivência e a aprendizagem de todos os
alunos. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas especiais, constatamos
que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam para a inclusão e a valorização
desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
A educação especial como modalidade de ensino ainda esta se difundindo no contexto escolar. Atualmente, as
redes de apoio existentes são compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos
profissionais de Educação Especial.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda a todos
sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional de 1988, que
consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda segundo a
autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas sobre a igualdade de oportunidades para
todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Possibilitar ao estudante público alvo da Educação Especial, enfrentar novos desafios, bem como ampliação
e domínio dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva,
afetiva, social, moral através das praticas pedagógicas;
2. Estimular e favorecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis
relacionados à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia nas atividades escolares e da vida diária, aprendendo a conviver e interagir com
seus pares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Estimular a criança a perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesma e em suas
possibilidades e proporcionar condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
2. Promover a socialização com os colegas em sala e da escola garantindo um convívio social e democrático
enfatizando a compreensão e construção das regras, desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito,
cooperação e solidariedade para com o próximo; 
3. Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o respeito á
individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e
social para agir com perseverança na busca do conhecimento.

4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
 Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode fazer isso
cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e complete com os
detalhes.  
Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem o nariz,
boca, olhos, etc., nomeando-os.
Permitir que a criança suba, desça, pule, vire, corra através de circuitos, que são criados e os já existente na
instituição. 
Amassar folhas e rasga-las com as mãos; 
Colocar prendedores de roupas em pintados de: verde, amarelo, azul e vermelho em seus respectivos lugares
(fazer um círculo com papelão e dividi-lo em quatro partes pintando com as cores citadas acima).

2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
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Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e
membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a outra.      
Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que limitar a
sua expressão gráfica.  
 Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os limites.
Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
 Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça para que devolva
a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche. Estimule a
criança a arremessar e rolar a bola.  
 Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho,
ela se espalha e desenha formas no papel.  
Montagem de quebra cabeças, começando com peças em pequenas quantidades e aumentando
gradativamente conforme as respostas das crianças.

 Estimulação da Comunicação  
Atividades que estimulam a comunicação  
Conversar com a criança, imitando os sons que ela produzir. Dê um significado a eles, interpretando-os de
acordo com o contexto da conversa.  
 Usar sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”, “quero”, “dá”, “alô”,
etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de permitir que a criança consiga se
expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente falar.  
 Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça para completar
frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
 Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você. Depois inverta os
papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela seja um personagem e faça-a
participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se necessário interprete o que a criança diz.  
 Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e fim. Se necessário,
use brinquedo confeccionado com potinhos de danone para criar um “telefone sem fio”.
Criar jogo da memoria dos animais, onde ao acertar, a criança devera imitar o som que o animal produz.

4.4 Estimulação da Visão   
Atividades que estimulam a percepção visual 

 Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a atenção dela sobre
o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre as diferenças
observadas.  
 Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes cores, para que
ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho. Apresente-se novamente à
criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
 Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
Apresente alguns brinquedos à criança. Feche os olhos. Retire um deles e peça para a criança tentar adivinhar
que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para que você adivinhe.   
Apresentar a criança o jogo dos 3 erros.
5.4 Estimulação da Audição  
Atividades que estimulam a memória auditiva
Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à direita, à esquerda,
acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou aponte.
Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos, etc.), e
faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.
Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício com fita crepe.
Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes timbres de sons produzidos
por eles, tentando adivinhar o que tem dentro.
Fechar os olhos da criança, fazer os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou
reproduza-o. Se ela não conseguir faça com ela.
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Estimulação Tátil
Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências táteis no brincar.
Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter sensações novas.
O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.
Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a senti-los (passe-
os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das suas características e das
sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente para que a criança aproveite
realmente cada um dos estímulos.
Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à criança
separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Ajudar a criança a fazer a massa, usando as
mãos para misturar os ingredientes: água, farinha, pó colorido.
Depois de pronta brinquem à vontade. Sugira que a criança de forma a massinha, podendo fazer: bonecos,
pizza, caracol, pirulito, etc;
Em uma caixa ou bacia coloque areia e faça com que a criança manuseie-a livremente. Comente com ela a
respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas
maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber que quando a areia está úmida, podemos
construir castelos, bolos e outras formas e que, quando ela está seca, sua consistência é diferente e não
conseguimos brincar da mesma maneira. Use forminhas de massinhas, biscoitos e afins, para dar formas tanto
na areia molhada quanto na areia seca.

5. RECURSOS:
Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
Macarrões cereais e brinquedos
Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
Brincadeiras com areia molhada
Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
Massagem com espaguete de piscina, creme hidratante, pressão profunda, acalma.
Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.
Tinta ou cola colorida
Jogos de encaixe
Cola colorida ou guache no saco Zip plast com gliter, estrelinhas e lantejoulas. 
Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma. Serve para apoiar o
aluno de bruços
Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola. Esta bola deve
ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada. Desenhar “rostos” para trabalhar
diferentes expressões. 
Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o som e a cor
despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile.
Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico com bolinhas,
emborrachado, soft e lixa.
Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar objetos diferentes
em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.
Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem sempre que agitar os
braços. 

   
7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais crianças
da sala, dando apoio à professora regente, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas
semanais, sendo divida em três vezes por semana (segunda, quarta e sexta) no período da manhã e duas
vezes por semana (terça e quinta) no período da tarde.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com o proposito de adequar as estratégias a
realidade da criança, entendendo sua individualidade, seu crescimento e desenvolvimento, e se necessário,
repetindo por diversas vezes as atividades levando ao êxito do plano elaborado
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