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Caracterização da Organização da Sociedade Civil 
 
Denominação Social: Grupo de Oração Esperança 

Portaria de autorização de funcionamento Lei n° 3.984, de 21 de dezembro de 1983 

Endereço: Rua Professor Luiz Rosa, 184 - Botafogo 

CEP: 13020-260 

Telefone: (19) 3236-2240 

Endereço Eletrônico: adm@anabrasil.org 

 

 

Histórico da Organização 

 

 O Grupo de Oração e Esperança (GOE) é uma organização não governamental, com 

personalidade jurídica própria e co-financiada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e  

integra o Sistema Municipal de Ensino de Campinas. 

 

Tem como Mantenedora Igreja do Nazareno Central de Campinas. 

 

A história do Grupo de Oração Esperança começou  em 1977 com o Lar Infantil “Irmã Maria 

Antônia” que era um dos projetos da Associação Beneficente Filantrópica Grupo de Oração 

Esperança. 

Essa Associação nasceu com a finalidade de trabalhar com prostitutas, procurando conduzir 

essas mulheres para uma vida com dignidade e, assim, conquistarem o seu lugar na sociedade. 

Com o passar dos anos, passou a atender mulheres grávidas, abandonadas, que vinham pedir 

ajuda e, muitas vezes, eram encaminhadas pelo Juizado de Menores. 

Com o atendimento a tais moças, surgiu a necessidade de uma Creche, onde as crianças seriam 

colocadas para que suas mães pudessem trabalhar. 

Essa Creche foi adquirida através da freira, Irmã Maria Antônia que dirigia duas creches distintas: 

uma com 20 (vinte) crianças e um orfanato com 65 (sessenta e cinco) crianças. Porém com o 

falecimento da irmã Maria Antônia, o Dr. Jorge Raful, mantenedor do orfanato, solicitou auxílio, 

propondo que o Grupo de Oração Esperança assumisse o orfanato deixado pela Irmã. 

Como a Entidade Grupo de Oração Esperança não tinha condições para manter o Orfanato, aos 

poucos o local foi transformado em Creche, com atendimento em período integral. Dessa forma, 
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essa creche era o lugar onde as moças grávidas, após o parto, deixavam seus filhos para 

trabalharem. 

Durante esse período, era feito um trabalho social direcionado para a recolocação profissional e 

social dessas mulheres e adolescentes, e também, orientação para que elas se organizassem e 

se estruturassem para cuidar da criança. 

Como o número de crianças nascidas das moças atendidas era pequeno, estendeu-se o trabalho 

para outras crianças, já que a procura por vagas era grande. 

Nasceu assim, a creche em período integral, que inicialmente era assistencial e após a mudança 

da lei em 2010, passou a pertencer ao Ministério da Educação. 

Após alguns anos, a diretoria do Grupo, por questões financeiras, sentiu necessidade de renovar 

o projeto, para isso, procurou a Associação Nazarena Assistencial, pois sabia do trabalho sério 

desenvolvido pela instituição, cujo objetivo   vinha de encontro  ao que desejavam para o Grupo 

de Oração e Esperança. 

Assim, em reunião com o pastor Aguiar Valvassoura,  pastor da Igreja do Nazareno em 

Campinas, ofereceram a transferência do Grupo de Oração Esperança para diretoria do ANA 

(Associação Nazarena Assistencial). 

 

Então, a partir de fevereiro de 2018, o Grupo de Oração Esperança passou a ser administrado 

pela diretoria da Associação Nazarena Assistencial – ANA, que veio para agregar valores morais 

e éticos e dar continuidade ao trabalho social e educacional que há anos vinha sendo 

desenvolvido. 

 

Atualmente a Escola atende, 78 crianças, na faixa etária de 3 a 5 anos e onze meses de idade, 

em período integral, das 07:00 às 17:00, contando com 60% provindos de  Termo de 

Colaboração Celebrado com a Prefeitura Municipal de Campinas e Fundação FEAC e 40% de 

recursos próprios advindos de doações e apadrinhamentos. 

 

Confiados no desejo de oferecer sempre o melhor para as crianças, a Instituição trabalha a fim 

de aumentar o potencial, ampliando assim as possibilidades de melhoria do trabalho hoje 

oferecido à comunidade. 
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Fotos após a Associação Nazarena Assistencial assumir a administração do GOE: 
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1. PLANO PEDAGÓGICO 

 

1.1 Objeto da Parceria; 

 
Desenvolvimento da celebração do objeto de execução de atividades de atendimento 

educacional 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, na Unidade Educacional: Centro de Educação 

Infantil - CEI Bem Querer João Batista Nardi Neto, localizado Rua Professora Ruth Silveira 

Belo, N º 100 – Bairro : Jardim do Lago Continuação – Município: Campinas – Estado : São Paulo 

– SP. 

 

1.2 Etapas ou fases de execução do objeto com previsão de início e fim; 

 
 

CRIANÇAS ATENDIDAS PELA PARCERIA 
 

 
AGRUPAMENTO  

 
TOTAL 

 
III 

 
192 

 

 

O prazo previsto da execução e serviço, será a partir de 02/03/2020 e estender-se-á até o 
dia 01/03/2021, podendo ser prorrogado por 60 (meses). 

 

ETAPA MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

Desenvolvimento do Projeto 
Pedagógico 

X X X X X X X X X X  X 

Atividades Pedagógicas Alunos e 
Docentes 

X X X X  X X X X X X X 

Atividades Recreativas Alunos e 
Monitores 

X X X X X X X X X X X X 

Formação entre pares X X X X X X X X X X X X 

Reunião RFE X   X   X   X X X 

Reunião de Planejamento X X X X X X X X X X X X 

Avaliação Institucional    X   X   X  X 

Semanas Educativas X X X X  X X X X   X 

Eventos Culturais    X   X   X  X 

Passeios X   X    X     

Férias/Recesso de Docentes     X     X X  

Cadastro Inicial       X X     

Cadastro Contínuo X X X X X X X X X X X X 
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1.3 Concepção de infância e Educação Infantil; 
 

Em consonância com a concepção de Infância e Educação Infantil das Diretrizes Curriculares 

da Rede Municipal de Campinas (RMEC) , documento este que nos convida a refletir com os 

“olhos de encantos” sobre as especificidades tão importantes nessa fase da criança, é que, face 

a ele, pautaremos a pluralidade de propostas e conceitos no trabalho educacional do CEI João 

Batista Nardi Neto. 

Tão referenciada no documento, a sociologia da infância, preconiza a criança em seus direitos 

coletivos de criação cultural nos espaços da creche, onde cita que: “Nestes espaços de 

educação, meninos e meninas produzem culturas, dialogam com a dos adultos, interpretam-nas 

e as reinventam. Crianças são compreendidas como sujeitos que produzem novos sentidos ao 

mundo que habitam”. (CAMPINAS, p. 1). 

Nesta perspectiva de respeito à infância, as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de 

Campinas (RMEC), (2013, p. 16) , cita que a sociologia da infância é: (...) estudo das relações 

sociais das culturas de pares, das crianças entre elas e delas no mundo, compondo amizades, 

conflitos, curiosidades, gostos, sentidos, prazeres, brincadeiras, imaginação”. Compreendemos 

que a criança, não é um sujeito passivo e sim ativo, protagonista de seu saber, tornando-se 

notório que o trabalho proposto às crianças pelo CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado 

nas aprendizagens trazidas e vindas delas.  

Paralelo às concepções das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas 

(RMEC) cabe ressaltar, que o CEI João Batista Nardi Neto, alinhará o seu trabalho, 

através de propostas que priorizarão as crianças em suas narrativas, tais como: roda de 

conversa, recontagem e criação de textos coletivos, tendo como escriba o educador, 

compreensão e respeito de suas narrativas, oportunidades para experimentarem 

sentimentos e sensações e respeito às suas expressões.  

O CEI João Batista Nardi Neto buscará acolher a as crianças em seus diferentes 

desejos,  bem como, ao tempo que necessitam para realizarem suas ações cotidianas, 

o respeito às suas intencionalidades e a observância da curiosidade da criança com 

relação ao ambiente escolar e consequentemente ao mundo.  

 

Essas escolhas das crianças, as conduzirão com o que realmente querem e necessitam 

na escola. Acreditamos que esse trabalho, potencializa as crianças para que tenham 
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mais autonomia nas escolhas dos projetos e nas atividades que serão desenvolvidas. 

Dessa forma, a infância, passa  a ser ouvida e a sua opinião, a ser valorizada.  

Desse modo e ressiginificando a proposta e frente aos estudos propostos pela Diretrizes 

Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), o CEI João Batista Nardi Neto, valorizará 

a curiosidade natural, o deslumbramento com o vivido, a empolgação com o novo e a vivacidade 

da criança. 

Ainda, para contemplarmos a concepção de infância, torna-se necessário fazermos destaque 

para a importância das Diretrizes da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), as quais 

em seu conteúdo, consideram que as crianças que frequentam a Educação infantil e vão para o 

Ensino fundamental, não deixam de ser crianças, e propoem que a infância seja vivida em toda 

a sua plenitude, num tempo de encontro entre os seus próprios espaços. Diante disto, antes de 

ingressarem de uma etapa a outra é necessário aproximarmos esses caminhos. 

Partindo dessa premissa e, segundo as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas 

(RMEC): 

“Consideram a infância como tempo humano, histórico, social e propõem 

o diálogo entre as duas primeiras etapas da Educação Básica, posto que 

as crianças que frequentam a Educação Infantil são as mesmas que 

entram no Ensino Fundamental”. (2013, p. 22): 

 

Esse conceito de infância repercurte fortemente no papel da Educação Infantil, pois através 

dele direcionará toda a proposta pedagógica do CEI João Batista Nardi Neto, voltada ao 

interesse e desenvolvimento integral da criança e, em suas múltiplas linguagens. 

Ao observarmos as concepções sobre escritas de infância e criança, podemos ressaltar que, 

através das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), tráz à tona 

algumas mudanças na história da Educação Infantil de Campinas, onde houve a necessidade 

de retomar alguns elementos, tais como; novas propostas de restruturação curricular, de 

espaços e discussões sobre Educação Infantil. 

Face às transformações da história da Educação Infantil de Campinas, e segundo o 

documento das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), onde, o 

mesmo menciona que, no passado de uma cidade Cafeicultora em direção a um grande Pólo 

industrial, da participação da mão de obra feminina no mercado de trabalho, frente às 

necessidades de vagas para seus filhos, diante às criações dos Parques Infantis com caráter 
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assistencial às necessidades lúdicas das crianças, diante a criação de inovadoras propostas 

curriculares e reflexões face aos estudos e pesquisas, há que se destacar a criação deste 

conceituado documento: Diretrizes da Educação Básica para a Educação Infantil: Um 

processo contínuo de reflexão e ação. 

O movimento de avanços e através de estudos e discussões, constituído pelas “vozes” e 

“escutas” dos profissionais envolvidos ao longo desta trajetória, é que as Diretrizes do 

Município, nos levam a repensar a história da então citada educação, onde, as lembranças e 

vivências das pessoas envolvidas, deram legitimidade a construção de um currículo como 

base de um processo educacional. 

Ainda, para contemplar o currículo, faz-se necessário privilegiar os estudos das Diretrizes 

Curriculares , onde a mesma cita que: 

“Todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compõem o currículo, como: carinho, 

beijo, toque, banho, trocar fraldas, descansar, dormir quando tiver vontade, calçar os sapatos, 

vestir a roupa, arrumar a sala, locomover-se, alimentar-se, passear, cantar, escalar, pular, 

escorregar, brincar, conversar, pintar, modelar, desenhar, dramatizar, escrever, pesquisar, dentre 

tantas outras práticas, intencionais, que na instituição de Educação Infantil são planejadas e 

avaliadas, com a mesma importância na configuração curricular curricular, ou seja, desenhar não se 

sobrepõe a lavar as mãos para se alimentar e trocar fraldas é tão importante quanto contar uma 

história.” (CAMPINAS, p.16) 

 

Partindo desse pressuposto, faz-se necessário alinhar o nosso trabalho (docentes, 

comunidade escolar e equipe gestora), os quais estaremos envolvidos cotidianamente com 

as crianças, bem como, através dos tempos pedagógicos, de leituras, pesquisas e estudos, 

e ações e reflexões sobre as Diretrizes Municipais. 

Alinhados às concepções de Infância e Educação Infantil, apresentadas nas Diretrizes 

Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), é que o CEI João Batista Nardi Neto 

trabalhará na mesma direção, considerando que as mesmas, juntas se compõem de conceitos 

e propostas significativas e equitativas na vidas das crianças e garantam: a ampliação do 

universo de experiências das crianças, de “olhares sensíveis”, de possibilidades, de direitos, 

de respeito ao tempo de aprendizagens, de provocações de afetos, livre de “rótulos” e 

estigmas, de respeito às “falas e escutas”, a “vez” e a “voz” das crianças, identidade singular, 

de construção histórica, política, social e cultural incluindo-a como ator social. 
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1.4 Educação Inclusiva; 

 
Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as 

crianças , nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento 

fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal 

escola busque caminhos para se reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive 

as que possuem necessidades especiais. 

 

Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com 

as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta 

de trabalho, que caminhe junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais 

asseguram os direitos às diversidades. E, através das Diretrizes do Município de Campinas 

(2013, p. 22), podemos verificar que as mesmas:  

 

(...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas 

sejam privilegiadas e efetivadas nas práticas de escuta dos bebês, das 

crianças pequenas, e também entre os adultos nas diferenças étnicas, de 

gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem 

nacional, filiação, entre outros”. 

 

Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, 

onde todas as crianças construam o conhecimento de acordo com suas especificidades, sejam 

respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações, possibilitando a todas 

conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola Inclusiva que 

valoriza todas as crianças, respeitando suas particularidades e garantindo que seus direitos. 

 

Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da 

Educação Inclusiva, onde cita que: 

 

“O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem 

juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A 

educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 
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indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora 

da escola” (BRASÍLIA, 2008). 

 

À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de 

trabalho a ser realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João 

Batista Nardi Neto, as quais caminharão em consonância aos termos legais das políticas 

públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais. Nesta direção e comprometendo-nos a um 

atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o documento, (MEC/SECADI, 

2008, p.10): 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de 

ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo: 

• Transversalidade da educação especial desde a educação infantil 

até a educação superior; 

• Atendimento educacional especializado; 

• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

• Formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar; 

• Participação da família e da comunidade; 

• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 
transportes, na comunicação e informação; e 

• Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

 

Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista 

Nardi Neto e alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº 01/2020, publicado 

do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas terão a 

garantia de: 

• Assegurada a matrícula de forma igualitária; 
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• Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com 

formação especializada na área de Educação Especial em conjunto com o professor 

(a) regente da sala; 

• Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola; 

• Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais 

espaços da escola; 

• Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais; 

• Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao 

processo educativo; 

 

No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas 

com as crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse 

sentido, Sassaki e Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de 

uma escola inclusiva deve ser a de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades 

especiais e suas diversidades, de se desenvolverem. Os autores explicam que, cada criança 

possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a escola inclusiva passa a “olhar” e trabalhar 

com as crianças, através de suas individualidades, respeitando seus limites, seus pontos de 

partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento, segundo suas 

capacidades específicas. 

  

Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes 

e comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, 

acompanhando-as nas salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento 

feito para o grupo. Diante da especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, 

serão sugeridas adaptações no planejamento da professora regente da sala.  

 

As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais, porém os objetivos a serem 

alcançados pelas crianças poderão ser diferentes. Também, o professor deverá envolver-se em 

todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir recursos e 

adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola. Para 

que haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o 

acompanhamento das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja 

trocas de experiências, informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento 
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das aprendizagens e desenvolvimento de cada criança. 

 

Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, 

estará pautado no desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da 

equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias e a comunidade, visando à 

inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades 

especiais. Resultando assim, no “ponto de partida” da Educação especial, e 

assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva. 

 

 

1.5 Objetivos da Educação Infantil e a Organização Multietária;   

 

Reconhecemos que o avanço da Educação Infantil no Município de Campinas, está pautado 

nas contribuições de um currículo vivo e de pessoas que com suas vivências, pensamentos, 

palavras e pesquisas, trouxeram um grande crescimento para a história da Educação Infantil. 

Também, sua função esta pautada em práticas educacionais que legitimam a criança e o 

educador, como protagonistas de um processo educacional participativo, com contribuições 

aos objetivos da Educação Infantil e através de movimentos reflexivos sobre o processo de 

elaboração das Diretrizes Curriculares do Município de Campinas (2013). 

 

Segundo BARBOSA, (2009, p.12): “A função da educação infantil nas sociedades 

contemporâneas é a de possibilitar a vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a 

acolher e a celebrar a diversidade dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo 

pessoal, assim como a ver o mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros 

mundos sociais”. Nesta direção, cabe ressaltar que torna-se necessário que a Educação 

Infantil, valorize as interações sociais das crianças, suas vivências no cotidiano da escola, que 

possuam espaços que possibilitem a convivência, a ampliação de saberes, conhecimentos 

diversos das crianças e adultos. 

 

Nesse sentido conforme as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), 
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os objetivos do currículo na Educação infantil, deve cumprir o papel de ser o espaço 

possibilitador para a percepção e reconhecimento dos lugares sociais dos bebês e das crianças 

pequenas, através de suas formas,das diferentes linguagens, de suas participações e 

percepções, e desejos singulares. Objetivos estes, que dêem às mesmas, possibilidades de 

narrarem e produzirem suas próprias histórias, fazer com que elas tornem-se autoras de suas 

vidas, influenciem e produzam sua própria cultura. 

 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta da Educação Infantil, também, 

devem ser norteadas pelas interações e as brincadeiras , onde, as mesmas são atos 

que acontecem como processo dinâmico e indissociável entre as crianças, pois 

interagir e brincar, são linguagens naturais delas. 

 

Ainda na proposta de indissociabilidade nos objetivos da Educação Infantil, 

consideraremos a importância do cuidar e educar, pois entendemos que esses 

movimentos, são duas faces da mesma moeda e estão, intrinsicamente ligados. 

Partindo dessa premissa, demos atenção ao que cita BARBOSA, (2009, p.105):  

 

(...) com a indissociação entre o cuidar e educar, com a ludicidade e a 
brincadeira e que, em sua realização pressuponha processos de interação 
e colaboração sistemáticas, com base na escuta, no diálogo e na 
negociação, e tenha em consideração a diversidade e o pertencimento”. 

 

Assim, podemos concluir que o objetivo principal da Educação Infantil nos anos iniciais é atingir 

a qualidade social, onde se promova para todas e cada uma de nossas crianças o domínio de 

conhecimentos e o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, operativas e sociais; bem 

como, garantir de forma sistemática a apropriação do conhecimento acumulado pela 

humanidade; além de desenvolver as diversas habilidades. 

 

Quanto aos Agrupamentos Multietários, cabe ressaltar que, segundo as Diretrizes Curriculares 

da Básica para a Educação Infantil: a implementação dos Agrupamentos Multietários: 
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 “[...] foi formalizada através da Resolução SME nº 23/2002, publicada em Diário 

Oficial do dia 13/11/2002, pela qual as crianças deveriam ser matriculadas e 

divididas em turmas por idade aproximada: Agrupamento I – Crianças de 03 

meses a 01 ano e 11 meses; Agrupamento II – crianças de 2 a 3 anos e 11 meses; 

Agrupamento III – crianças de 4 a 6 anos” (CAMPINAS, p. 11)”. (CAMPINAS, 

2013). 

 
Nós acreditamos que quando o grupo de crianças é heterogêneo, há aprendizagens 

significativas por elas, tendo em vista, que cada uma delas apresenta condições individuais de 

experimentar e aprender. Essa concepção, busca deixar de lado a ideia de ver as crianças 

como seres unicamente biológicos, os quais percorrem etapas definidas pela idade, ao mesmo 

tempo em que elas têm a possibilidade de aprender umas com as outras nas trocas de 

experiências, partilhando conhecimentos e se inspirando umas com as outras. 

 

Esta forma de organização, faz com que os educadores tenham que repensar e recriarem suas 

práticas pedagógicas. 

 

O CEI João Batista Nardi Neto atenderá somente a demanda de Agrupamento III, que segue a 

Resolução SME Nº 08 de 13/08/2019 do Diário Oficial (p. 4), a qual dispõe sobre as formas e 

critérios de enturmação para o ano de 2020: 

 

 

 

    

 

            O Agrupamento III poderá se constituir de crianças que estão na faixa etária de matrícula 

obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2014 a 31/03/2016 e de crianças de 

matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2016 a 31/10/2016. 

 

1.6 Organização e utilização dos espaços; 

Organização de Espaço, Tempo e Materiais: 

Pensar a organização do espaço e do tempo na educação infantil não é tarefa 

simples. Representa pensar em detalhes que refletirão o projeto pedagógico da 

instituição. Cores das paredes, altura dos murais, tamanho dos móveis e a disposição 

   Agrupamento Período 

Agrupamento III Crianças nascidas em 01/04/2014 a 31/10/2016 
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são apenas alguns dos aspectos fundamentais que envolvem tal tarefa. Com relação 

a esse assunto Barbosa e Horn (2001, p.67) afirmam: 

“Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o 

estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é antes de qualquer 

coisa o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, 

principalmente, de suas necessidades. É importante que o educador observe que as 

crianças brincam; como estas brincadeiras se desenvolvem; o que mais gostam de 

fazer; em que espaços preferem ficar; o que lhes chama mais atenção; em que 

momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é 

fundamental para que a estruturação espaço-tempo tenha significado”. 

 

É importante ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, apresentará uma proposta de 

trabalho, a qual valorizará o cotidiano da escola, a fim de não parecer monótono e 

desinteressante às crianças. Na verdade, esse cotidiano deve se transformar em um aspecto 

necessário para elas. As crianças devem sentir falta de estarem na escola e se sentirem-se 

dispostas a criar e inventar, participando das atividades propostas por elas e os educadores. 

Buscamos uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças 

no contexto da educação infantil,a partir das Diretrizes Curriculares  do Município de Campinas 

e  em Reggio Emilia (2012), onde, cita que , o espaço físico torna-se um elemento 

indispensável a ser observado. 

A organização deste espaço deve ser pensada, tendo como princípio, oferecer um lugar 

acolhedor e prazeroso para a criança, isto é, um lugar onde as crianças possam brincar, criar 

e recriar suas brincadeiras, sentindo-se assim estimuladas e independentes. 

Diferentes ambientes se constituem dentro de um espaço. É no espaço físico que a criança 

consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de 

fundo no qual se inserem emoções.  

Nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente e vice-versa. 

Todavia é importante esclarecer que essa relação não se constitui de forma linear. Assim sendo, 

em um mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles não 

significa que sejam iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas constroem entre 

elas e o espaço organizado. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um 
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processo contínuo de reflexão e ação (2013, p.18), os espaços e tempos a serem oferecidos 

às crianças devem ser e estarem imbuídos numa proposta educacional que priorize: a 

valorização da experiência corporal na relação com o letramento, sendo eles narrativos, 

políticos ou científicos, o acesso e ampliação ao mundo da cultura, a proposta de momentos 

prazerosos de leitura e escrita através do lúdico, a proposta de tempos e espaços. 

 

A unidade educacional, como lugar privilegiado de encontro das crianças e dos 

adultos educadores, necessita ter seus espaços e tempos constantemente 

transformados, por meio do movimento, das (des) construções e (re) criações, 

coletivas e singulares. Nessa perspectiva, podemos conceber que os espaços e 

tempos educativos são efêmeros, mutáveis, não hierarquizáveis e indissociáveis, uma 

vez que cada um deles existe na movimentação e na ressignificação da existência do 

outro. 

 

Tal compreensão de espaço e tempo implica que tenhamos um olhar sensível para o universo 

infantil, onde se respeite as crianças em sua singularidade, entendendo que elas são 

receptivas ao desconhecido, surpreendem-se com suas descobertas e, assim, mudam, 

transgridem, inventam e reinventam, criando e recriando saberes possibilitado pelas 

experiências abertas ao cotidiano em seus mergulhos simbólicos. 

Ao mantermos uma rotina no cotidiano escolar estamos transmitindo segurança às crianças 

que necessitam formular esquemas para se habituarem fora de casa. São necessários 

momentos diferenciados, organizados de acordo com as necessidades biológicas, 

psicológicas, sociais e históricas das crianças: hora de realizar as atividades pedagógicas, 

hora de comer, de ir ao banheiro, de brincar, de ler, de assistir vídeos, de ouvir histórias, de 

dançar, hora para recreação. Enfim, a rotina deve ser variada, diversificada, para não se tornar 

cansativa. Porém, deve seguir um padrão que atenda às necessidades das crianças. 

Os espaços segundo as Diretrizes Curriculares do Município de Campinas (p. 9) devem ser: 

“limpos, confortáveis, onde se proporcione as crianças o contato com adultos os 

quais lhe auxiliam na aprendizagem; ensinar como viver em harmonia com outras 

crianças e adultos; usar e experimentar uma variedade de materiais de acordo com 

seus interesses; expressar seus sentimentos e ideias através de palavras e ações; 
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de comer alimentos que auxiliem no seu crescimento e desenvolvimento; adquirir 

hábitos pessoais de higiene os quais promoverão a saúde e prevenção das 

doenças; além de, aprenderem sobre o mundo que as cercam”. 

 

No Município de Campinas temos como orientação, a fim de organizarmos nossos espaços e 

tempos o “Caderno Curricular Temático – Educação Básica: Ações Educacionais em 

Movimento” (Espaços e Tempos na Educação das Crianças). Cujo mesmo foi elaborado a 

partir de um movimento de reflexão sobre as concepções de criança, educação e infância 

presentes nas unidades educacionais.  

 

A partir dessas concepções trazidas pelo Caderno, tornou-se possível pensarmos no início de 

nossas atividades letivas, onde as paredes do CEI João Batista Nardi Neto, ainda limpas, 

ganharão com o passar dos dias significados; pois as mesmas serão tomadas por cartazes; 

fotografias com registros e falas das crianças; produções artísticas, de experimentos 

científicos, de vivências culinárias, dentre outras realizadas no coletivo e individualmente por 

todas as crianças, educadores e familiares. 

 

Ressaltamos ainda, que os brinquedos sairão das prateleiras e armários das salas, passando 

a fazer parte diariamente dos diferentes espaços da escola. Móveis e materiais serão 

ressignificados, compondo dessa forma novos espaços. Além, de darmos significados aos 

espaços dos corredores, banheiros, refeitório e as salas de referência. Cabe ressaltar que, 

cada espaço será pensado de forma a possibilitar que todas as crianças circulem por todos os 

mesmos, sempre com uma proposta inovadora e cada vez mais desafiadora. 

No que se refere aos recursos necessários na Educação Infantil, cabe ressaltar que o CEI João 

Batista Nardi Neto fará uso de espelhos, jogos diversos, brinquedos 

pedagógicos, relógio, cones, bambolês, túneis de tecido, enfim, tudo que possa despertar o 

interesse da criança, levando-a a desafios e descobertas constantes, de si mesma, do espaço 

ao seu redor e do outro. Cabe salientar que o uso das tecnologias da informação será uma 

ferramenta importante do CEI para as crianças. 

Estimular é necessário, a fim de que possam vislumbrar um futuro promissor, além de que a 

utilização de ferramentas digitais deve começar ainda na Educação Infantil, pois mesmo antes 

de as crianças saberem ler e escrever, elas já estão conectados ao mundo digital. No entanto, 
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não incentivar o seu bom uso das escolas é negar sua presença na vida das crianças, o que 

acaba sendo um grande erro. 

Orientar as mesmas sobre a questão tecnológica é fundamental para sensibilizá- las sobre o 

uso e o papel na Educação, na vida e no coletivo das crianças, levando em consideração que 

as crianças possuem muitas curiosidades e aceitam com facilidade a realização de atividades 

propostas diferentes e desafios que ajudam a fomentar a aprendizagem das mesmas. 

 

A Educação Infantil é um momento mágico na vida das crianças, um momento de experimentar 

e vivenciar aprendizagem. Neste sentido é fundamental que os professores busquem novos 

papéis no ambiente escolar, como facilitadores da aprendizagem por meio de novas 

abordagens pedagógicas e seu uso deve ser intencional e planejado, com foco sempre na 

melhoria do aprendizado. 

De acordo com o Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, nº1/2020, do Diário Oficial do Município 

de Campinas, o qual traz como proposta de atendimento para o Agrupamento III, pautaremos 

nossa proposta pedagógica em salas ambientes. 

Cabe ressaltar que uma vez organizados os espaços da sala de aula, o mesmo se torna um 

ambiente rico e desafiador, além de proporcionar experiências ricas e prazerosas, tornando o 

processo de aprendizagem mais significativo. Neste sentido, o CEI João Batista Nardi Neto, 

propõe que todas as atividades realizadas com as crianças nos diversos espaços, estarão 

voltadas para o lúdico, pois o brincar é essencial na vida das crianças, deve ser prioridade 

diária e consequentemente, conduz a criança ao letramento. Pois, paralelo às concepções das 

Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), as quais narram: 

“Na Educação Infantil valoriza-se a experiência corporal na relação com o 

letramento, sendo os textos narrativos, poéticos ou científicos, tão importantes 

quanto a fala, a pintura, o som, o desenho, o movimento, enfim, tudo o que 

incorpora a imaginação. Distanciam-se desta concepção, exercícios motores de 

escrita, lições de casa, cópias de modelos, desenhos e enfeites estereotipados, 

alfabeto e numerais destituídos de contexto”. (CAMPINAS, p.18). 

 

Desta forma, o CEI João Batista Nardi Neto trabalhará com as crianças através de salas ambientes, 

tendo como proposta, promover a participação das mesmas nesses espaços, bem como, na escolha 
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das atividades a serem realizadas em cada uma das salas. Cabe ressaltar que os espaços construídos 

para e com a criança, serão explorados pela mesma, em uma relação de interação total, de 

aprendizagem, de troca de saberes entre os pares, de prazer, de individualidades, de partilhas e enfim 

se divertir aprendendo.  

Partindo desse princípio, salientamos que realizaremos uma abordagem prévia em momentos de rodas 

de conversas, bem como, o reconhecimento dos saberes que as crianças trazem consigo, suas 

vivências, suas narrativas, seus gostos e desejos. Nesses momentos, as crianças participarão 

ativamente na elaboração dos semanários de atividades, tendo sempre o professor como escriba e 

mediador. 

Compreendendo a lógica de aprendizagem da criança por meio da escuta, objetivamos este, como   o 

ponto central do nosso trabalho pedagógico no CEI João Batista Nardi Neto, sendo assim, nos 

pautaremos sempre no exercício diário de pensar e fazer com e pelas crianças. 

Ainda, dentro da questão da escuta e fazer com as crianças, como já citado e, em momento avaliativo, 

nossa proposta após o uso de cada sala ambiente é a de realizarmos com as mesmas uma assembleia, 

com a finalidade de dialogarem, refletirem e decidirem sobre o vivenciado nas salas ambientes, acima 

de novas ações e reflexões a serem tomadas.  

As crianças, a cada início da semana elegerão entre seus pares, numa representação o diretor e/ou 

diretora da escola por um dia, a fim de, em conjunto com as demais analisarem e tratarem sobre 

questões relacionadas a problemas e soluções da escola. Pretendemos com essas estratégias, 

criarmos um mecanismo de participação efetiva das crianças no cotidiano escolar, reforçando assim, 

a construção do exercício de cidadania. 

Os espaços serão divididos em salas ambientes, as quais seguem:  

 

• Sala de Música e Artes: espaço proposto para o desenvolvimento da capacidade de 

ouvir, perceber e discriminar diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, tendo sempre o 

cuidado para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. Pois, a criança brinca, 

percebe e expressa sensações, sentimentos e pensamentos em relação ao que a música 

comunica. Propiciando às crianças à oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais 

diversos para explorarem suas características, propriedades e as possibilidades de manuseio 

que eles oferecem; a criação de músicas com instrumentos com diversos objetos recicláveis, 

comprados ou confeccionados, rádios (multimídias) criação de desenhos, pinturas, colagens 
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e modelagens, a releitura de artistas, compositores e pintores; explorarem espaços 

bidimensionais e tridimensionais em suas produções; 

 

• Sala de Linguagens: oportunizando a ampliação e a capacidade de comunicação, neste 

espaço será realizado o trabalho com as múltiplas linguagens, cujas mesmas, ocorrem de forma 

integrada e complementar, potencializando-se dessa forma, os diferentes aspectos que cada 

uma dessas linguagens exige das crianças, novas vivências, novas experiências, que ampliem 

seus conhecimentos. Trabalhando com diversos gêneros textuais: através da luz e da sombra 

com projetor de slides, lanternas, retroprojetor, filmes feitos pelas crianças e teatros de lençóis, 

brincadeira de cabeleireiro com espelho, maquiagens, rolos, escovas, grampos, secador de 

cabelos, bancada, cadeira, bacia para lavar cabeça, embalagem de xampu, cremes, contos e 

recontos infantis, “Faz-de-conta”, cantigas de roda, parlendas, quadrinhas, poesias e músicas, 

também, propondo o trabalho com recursos audiovisuais, brincadeiras com “Shows de 

calouros” e microfones. 

 

 

• Salas de Matemática: o lúdico nas atividades referentes à matemática, além de dinâmico, 

faz com que as crianças, sintam maior prazer em aprender, pois serão atividades significativas 

e prazerosas. Este espaço desenvolverá atividades que levará a criança a compreender o 

mundo em que vive e perceber a utilidade da matemática em seu cotidiano. Para isso, é 

necessário que as crianças desenvolvam os conhecimentos e aprimorem o raciocínio lógico, 

através de contagem dos números, cores primárias e secundárias, sequência, seriação, 

espaço e tempo, jogos com algarismos, letras e palavras, trabalhos com embalagens vazias 

de diferentes produtos, brincadeiras com folhetos de ofertas de supermercados, caixa 

registradora, dinheiro de papel e moedas e cartazes com nomes de produtos. 

 

• Refeitório: este se configura num ambiente acolhedor e desafiador, de propostas de 

aprendizagens, interação, priorizando a alimentação saudável e demais aspectos. 

Desenvolvendo a autonomia da escolha de alimentos de acomodarem-se livremente no 

espaço, estabelecendo ponderação em relação à quantidade de alimentos que ingere e a sua 

vontade; propondo a experimentação a novos alimentos; selecionar e partilhar o que mais lhe 
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agrada ou não; bem como, trabalhar o autoservimento, noção de quantidade desejada. 

 

• Parque: este espaço, contribuirá significativamente para a socialização das crianças, uma 

vez que nele as mesmas aprendem a importância de se dividir o espaço e os brinquedos, a 

respeitar a vez do colega e esperar o seu tempo para brincar. Com isso as crianças 

desenvolvem a noção do que é o direito de cada uma e aprendem a respeitar os limites e o 

espaço do outro. Cabe ressaltar que o parque é um dos espaços-tempos da instituição que 

acolhe a interação entre criança-crianças e criança-adulto, o qual se constitui também como um 

espaço-tempo de criação e (re)criação; de experiências inéditas e constituição de novos 

saberes. 

 

Finalmente, torna-se imprescindível destacar aqui a proposta do CEI João Batista Nardi Neto 

de transformar dia após dia, algo prazeroso e cheio de descobertas para as crianças. Uma 

prática que respeite os direitos das crianças e que busque conhecê-las. Onde, o lúdico esteja 

sempre presente e cada dia represente uma nova aventura, cheia de desafios e aprendizagens 

às mesmas. Pois é assim, que será o nosso cotidiano, uma escola que objetiva, a inspiração, 

o afeto e a alegria, refletindo uma dimensão humana em que a criança seja valorizada como 

sujeito que merece respeito às suas necessidades específicas, nos convidando a refletir sobre 

nossas ações, para entendermos o “vai-e- vem” imprevisível da vontade das crianças. 

 

1.7 Atividades desenvolvidas no período de pandemia 

 

Em nossa Unidade Educacional os tempos e as atividades diárias foram pensadas e planejadas 

de forma a envolver adultos e crianças em situações de valorização, cooperação e integração 

social que possibilitassem e facilitassem as aprendizagens, fortalecendo a relação criança x 

criança e criança x adulto, oferecendo condições de escolha na vivência coletiva de maneira que 

a criança demonstre alegria nos processos de ensino aprendizagem, estimulando cada vez mais 

sua imaginação e criatividade, cultivando memória e habilidades em resolução de problemas, 

surpreendendo-se sempre com as descobertas cotidianas.  
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I – RECEPÇÃO PARA AS PROFESSORAS E MONITORAS COM ORIENTAÇÕES PARA 

REORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS REMOTO. 

 

No mês de agosto recepcionamos as professoras e monitoras individualmente obedecendo 

todas as regras de Ministério da Saúde para orientação de como seria a nova dinâmica da Escola 

dentro do contexto de Pandemia.  

 

Entregamos kits de Estudo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação 

Infantil com o objetivo de tecer discussões nas reuniões entre pares com aconteceriam 

virtualmente através da Plataforma Google Meet.  

 

Seguimos com orientações sobre os trabalhos remotos com as crianças que seriam através de 

sacolas temáticas mensais entregues às famílias com jogos produzidos pelas professoras todas 

com objetivos de integrar as famílias e manter o vínculo com a escola 
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ll – KITS BRINCANTES PARA EXPLORAÇÃO E DIVERSÃO EM AMBIENTE FAMILIAR. 

Com o enfrentamento do novo coronavírus, a escola teve um grande desafio de se reinventar 

sem lançar mão das relações e das aprendizagens no contexto escolar que em contra partida 

esse ano foi para dentro das casas trazendo desafios as famílias e assim,  construindo novos 

saberes e realizando trocas através de fotos e vídeos compartilhados em grupo de whatsapp.  

 

Nessa perspectiva as professoras começaram a montar sacolas provocativas com jogos e 

brinquedos que estimulassem a aprendizagem e que dialogassem com as práticas nas quais a 

escola acredita que a criança seja produtora de cultura e autônoma em suas escolhas.  

Dentro dessas sacolas foram jogos de montar, de criar, de raciocínio lógico, de letramento, 

dentro outros; Foram enviados também brinquedos confeccionados com materiais recicláveis 

para as crianças se divertirem em casa, tais como: bilboqué, balangandã, Maraca, dentro outros. 

Algumas famílias enviaram fotos de como as crianças receberam essas sacolas e com 

interagiram a mesma.  
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Foi gratificante ver a participação das famílias nesse processo pois assim permanecemos com 

o fazer educativo em plena constância ainda que distante. 
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Ill – PRODUÇÃO DE VÍDEOS  

A inserção das mídias no espaço social é uma realidade notória.  

Sua presença maciça no cotidiano dos sujeitos demonstra uma situação de quase “onipresença”. 

Podemos nos deparar com as mídias nos lugares mais inusitados: enquanto esperamos o 

atendimento médico em um consultório; visitando um amigo ou mesmo em nossos lares. As 

mídias têm seu lugar cativo assegurado, consolidado e respaldado socialmente. 

 

No processo de leitura crítica da mídia, procuramos construir uma “síntese” dos fatos 

midiatizados, no sentido de buscar uma interpretação das diversas facetas apresentadas.  

 

A conscientização é obtida mediante o desvelamento da realidade, sendo condição essencial 

para a compreensão do conteúdo veiculado pela mídia.  

 

Kellner (2008) acredita que essa leitura auxilia na implantação de uma 

“democracia participativa”, pois o acesso às novas tecnologias 

remodelaram o mundo, reconstituindo o modo como as pessoas pensam e 

atuam na sociedade (KELLNER, 2008, p. 689).  

 

Com a intenção de implementar mais ações mitigadoras de interação com a família as 

educadoras começaram a produzir vídeos contando histórias, cantando as músicas já conhecida 

pelas crianças, prestando orientação de como utilizar os jogos em casa, dando dicas de 

brincadeiras a serem realizadas em casa e ensinando na confecção de jogos feitos com material 

reciclável.  

Começamos a compartilhar esses vídeos no grupo de WhatsApp da escola e na página do face 

book no Ana Brasil. Desta forma conseguimos alcançar um número significativo de famílias 

garantindo assim a realização de uma prática pedagógica que ultrapassa os limites do 

isolamento. 

Segue a baixo alguns dos muitos vídeos produzidos pela nossa equipe docente. 
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A Semente da Verdade com a professora Claudia. 

 

                                  
 

 

 

A batalha do Movimento com a professora Claudia 

 

 

                                 
 
 

Vídeo Coletivo  com as professoras em comemoração ao dia das crianças 
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O educador necessita ter consciência da importância do espírito de coletividade com os colegas 

de trabalho, no sentido de ter uma boa adaptação no meio e até mesmo de repassar aos demais 

colegas a bagagem de conhecimento, pensando no aproveitamento dos demais. 
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A Educação se faz no coletivo abrangendo todos os saberes e proporcionando trocas de 

experiências objetivando o sucesso integral da equipe.  

 

 

 

Contação de história com a professora Priscila:  
 

o meu crespo é de rainha 
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Contação de História com a professora Nádia:  
 

Menina Bonita do Laço de Fita 
 

                               
 

                               

 

A HISTÓRIA DA CENTOPEIA COM A PROFESSORA VERA 
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Brincadeira de Consciência Corporal utilizando copo e bexiga. 
Orientações da professora Dayana 

 

 

        
 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA  

De acordo com as Diretrizes Curriculares a Formação, enquanto qualificação dos profissionais 

que trabalham com crianças é considerada como um dos fatores que mais influenciam na 

qualidade do trabalho das Unidades de Educação Infantil.  

Para tanto, a SME, por meio de sua política de formação, considerará a necessidade de ações 

formativas que contemplem a Educação Básica tendo, contudo, ações específicas que foquem 

na área. Nesse contexto o planejamento das ações formativas acontecerá em cada Unidade 

Educacional de acordo com seu Projeto Pedagógico, articulado com a política da SME, tendo 

como base as Diretrizes Curriculares de Educação infantil. 

 As ações formativas do CEI João Batista Nardi Neto acontecem semanalmente as quintas-feiras 

da 11 h às 13 h, sempre iniciada com a leitura de um texto reflexivo  envolvendo o tema a ser 

abordado no dia e/ou dinâmicas de grupo.  

Seguidos do estudo dos documentos oficiais elaborados pela Secretaria Municipal de Educação 

que norteiam a Educação Infantil na Rede Municipal de Campinas e que viabilizam ações para 

a prática diária dos educadores, as Diretrizes Curriculares nacionais para Educação Infantil –

CNE/MEC; os Indicadores de Qualidade para Educação Infantil – MEC e as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil de Campinas e os Referenciais ,acontecem durante todo o ano 

letivo e norteiam os trabalhos na Unidade Educacional . 
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 as relações entre criança x criança, criança x adulto. Revisitar o Projeto pedagógico, tem 

oportunizado reflexão entre a proposta e o cumprimento da mesma 

Esses estudos têm propiciado discussões sobre as diferentes concepções de criança, de 

infância e de educação infantil, espaços e tempos, processos de ensino aprendizagem, e as 

relações entre criança x criança, criança x adulto. Revisitar o Projeto pedagógico, tem 

oportunizado reflexão entre a proposta e o cumprimento da mesma.  

Temas abordados na formação Continuada: 

· Elaboração de Projetos e Planejamento; 

·  Concepção de Ateliê na Educação Infantil; 

· A Importância do Lúdico na Educação Infantil; 

· Educação Infantil e suas especificidades; 

· Estudo de documentos que norteiam os trabalhos na Educação Infantil, Diretrizes curriculares 
para Educação infantil, Indicadores de Qualidade. 

· Inclusão; 

· Questões Étnicos Raciais 
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2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

2.1 Gestão democrática; 

 

2.1.1 Concepção; 

Atualmente, a gestão escolar democrática é reconhecida como um dos elementos 

determinantes do desempenho de uma escola. Ela traz como elemento indispensável a 

participação ativa da comunidade escolar no processo de tomada de decisões, baseado 

na dinâmica do trabalho coletivo, partilha de responsabilidade para exercício da 

autonomia escolar e suas implicações na organização da gestão administrativa e 

pedagógica da unidade educacional.  

 Assim, podemos perceber que, de acordo com Diretrizes Curriculares da Rede 

Municipal de Campinas (RMEC), considera o conceito de Gestão Democrática na  

seguinte definição: “ [...] gestão democrática que tenha princípios a ética e a partilha de 

decisões, visando cada vez mais a implementação de ações para a melhoria no 

atendimento prestado à comunidade, às famílias e às crianças, refletindo direta ou 

indiretamente no currículo vivenciado nas Unidades de Educação Infantil da Rede.” 

(CAMPINAS, 2013, p.25).  

 Portanto, ao fazermos um passeio na história da Educação Brasileira, 

encontramos subsídios na própria , LDB (Lei de Bases da Educação Nacional), a qual 

em sua redação no artigo 3, inciso VIII, “Art. 14 : “Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades  e conforme os seguintes princípios: Participação dos 

profissionais da educação na elaboração do Projeto pedagógico da escola; 

II.participação das comunidades escolares e do local em Conselhos Escolares e 

equivalentes [...]” (LDBEN 9394/96). 

 Segundo o Termos de Referência Técnica, Resolução Nº 01/2020, cabe-nos 

ressaltar a importância da composição e atuação dos colegiados no CEI João Batista 

Nardi Neto, tais como: o CE (Conselho de Escola) e CPA (Comissão Própria de 

Avaliação). 
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 O Conselho de Escola, constitui-se de membros, tais como: funcionários, 

educadores, famílias, diretor (membro nato) e especialistas. Compete a este colegiado, 

zelar pela manutenção da escola, participação da gestão pedagógica e recursos 

financeiros, e na contribuição das ações da Equipe gestora para implementação do 

Projeto Político Pedagógico. 

 Já a Comissão Própria de Avaliação (CPA), é composta pela participação dos 

funcionários, educadores, famílias, docente e equipe gestora.  A constituição da CPA, 

deverá trabalhar com os membros exercitando relações democráticas. A mesma tem como 

objetivo, motivar a participação e o comprometimento de toda a comunidade escolar em 

relação aos assuntos que permeiam a escola, bem como na tomada decisões e suas 

aplicações. Asim, o CPA estabelecerá em nossa escola mecanismos de análise 

permanente das ações, democratizando o processo educativo. 

 

2.1.2 Plano de Ação da Gestão Educacional; 

 

O Plano da Gestão Educacional, traçará linhas de ação, numa proposta com a intenção 

de não possuirmos o perfil de  “sede de poder” e sim “sede de realizações. Nesse 

contexto, a presença da Equipe gestora, deverá ser constante em todas as situações 

que envolvam o “fazer” pedagógico, pois comprende que é na atuação direta com os 

educadores, crianças e famílias que se promove a reflexão. Acreditamos que o ato de 

refletir, nos conduzirá ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como 

permitir e constatar o que ainda necessita ser feito, numa perspectiva de ação-reflexão 

e ação. 

Seguem nossos objetivos: 

 

1) Negociar com os atores da escola, a pluralidade de ideias; 

2) Zelar pelo desejo de comprometimento de todos os envolvidos no processo 

educacional; 

3) Promover a continuidade de ações e projetos bem-sucedidos; 

4) Defender e buscar a transparência dentro da unidade escolar; 

5) Contribuir para o fortalecimento das opiniões, ideias e ações pedagógicas que 
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objetivem sempre a qualidade do atendimento às crianças; 

6) Incentivar e realizar de maneira eficaz, a formação continuada dos professores, 

monitores e demais funcionários; 

7) Valorizar e oportunizar o crecimento profissional; 

8) Instigar e buscar novas fundamentações teóricas e práticas; 

9) Promover a construção de conhecimento através da socialização de experiências; 

10)  Acompanhar  e assegurar o planejamento  das reuniões de formação  continuada 

dos professores, monitoras e demais funcionários; 

11)  Assegurar constante contato com as famílias, a fim de garantir a efetiva frequencia 

das crianças atendidas; 

12)  Promover o efetivo estreitamento com as famílias, no que tange às informações e 

esclarecimentos sobre Resoluções e Diretrizes da SME; 

13 )   Implementar uma ação educacional direcionada à diversidade e as necessidades 

específicas do público alvo da educação especial;      

 

A qualidade do trabalho da Gestão escolar,  estará intrinsicamente  relacionada a ouvir, a 

escutar e considerar de forma bastante respeitosa e harmoniosa,  aqueles que 

implementam a política e quem são os beneficiários desta política pública e os diversos 

segmentos da escola: a criança,  a comunidade escolar, a comunidade externa, a família 

e/ou responsáveis pelas crianças e à própria gestão escolar.  Em suma, a prioridade deve 

ser a garantia da “voz” , para aqueles que tem  menos acesso: os que não são ouvidos. 

 

Cabe ressaltar que um dos pilares da nossa proposta será a participação das 

famílias e crianças, além daquelas situações já tão comuns, como as reuniões de 

pais e colegiados.  

Como já citado, na organização e utilização dos espaços, as crianças eleitas como 

diretores, terão assegurados, o momento de reuniões com a equipe gestora, em 

que socializarão suas “falas e olhares”, bem como os apontamentos de melhorias 

nos tempos e espaços da escola, onde, a visão e a escolha das crianças, muitas 

vezes se diferem dos adultos e devem ser protagonizadas. 
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Em relação às famílias, as mesmas participarão de atividades de rotina junto com 

suas (seus) filhas (os). Objetivando dessa forma, fomentar ainda mais a 

participação das mesmas na escola. Outra proposta é a de convidar as famílias, a 

fim de socializarem suas vivências, suas culturas, bem como seus conhecimentos. 

Pois, acreditamos que dessa forma, estaremos estimulando o protagonismo 

familiar. 

A qualidade do trabalho da Gestão escolar, estará intrinsicamente relacionada a 

ouvir, a escutar e considerar de forma bastante respeitosa e harmoniosa, aqueles 

que implementam a política e quem são os beneficiários desta política pública e 

os diversos segmentos da escola: a criança, a comunidade escolar, a comunidade 

externa, a família e/ou responsáveis pelas crianças e à própria gestão escolar. Em 

suma, a prioridade deve ser a garantia da “voz” , para aqueles que tem menos 

acesso: os que não são ouvidos.
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2.2 Quadro Quantitativo de Profissionais a serem contratados; 

 

 O Grupo de Oração Esperança - GOE, vem por este, declarar relação de funcionários que estão vinculados à parceria firmada com 

a Secretaria Municipal de Educação: 

 

2.2.1 Quadro Geral de Profissionais (Recursos Humanos) Vinculados à Parceria; 

Gestão: 

 

 

ORDEM NOME DO 

FUNCIONÁRIO 

FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO DATA DE 

ADMISSÃO 

REGIME 

TRABALHISTA 

CARGA HORÁRIA 

MENSAL 
SALÁRIO 

01 Juliana Guarnieri Diretor Educacional Licenciatura Plena em Pedagogia ou 

Mestrado ou Doutorado na área de 

educação. Com experiência miníma 

de 05 (cinco) anos de exercício da 

função. 

01/04/2020 CLT 44 horas R$ 5.800,00 

02 Adriana Maria Cunha 

Alves 

Orientador Pedagógico Licenciatura Plena em Pedagogia ou 

Mestrado ou Doutorado na área de 

educação. Com experiência miníma 

de 03(três) anos de exercício da 

função. 

01/04/2020 CLT 44 horas R$ 3.700,00 
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Apoio: 

ORDEM NOME DO 

FUNCIONÁRIO 

FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE/ 

FORMAÇÃO 

DATA DE 

ADMISSÃO 

REGIME 

TRABALHISTA 

CARGA HORÁRIA 

MENSAL 
SALÁRIO 

 

01 

Hayanna Stefani Andril Vilela Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo  
02/03/2020 

 
CLT 

 
40 horas 

 
R$2.415,00 

 

02 
Angela Rodrigues 

 
Auxiliar de Cozinha 

Ensino fundamental 

completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
44 horas 

 
R$1.700,00 

 

03 
Cintia Dias Evaristo 

 
Auxiliar de Cozinha 

Ensino fundamental 

completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
44 horas 

 
R$1.700,00 

 

04 
Lúcia de M. Damião Soares 

 
Cozinheira 

Ensino fundamental 

completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
44 horas 

 
R$2.100,00 

 

05 
Wellington César Romano 

 
Porteiro 

Ensino fundamental 

completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
44 horas 

 
R$2.415,00 

 

06 
Terezinha Souza da Silva 

 
Servente de Limpeza 

Ensino fundamental 

completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
44 horas 

 
R$1.700,00 

 

07 
Vanessa Cardoso Faria 

 
Servente de Limpeza 

Ensino fundamental 

completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
44 horas 

 
R$1.700,00 
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Docentes: 
 

 

ORDEM 

 

NOME DO 

FUNCIONÁRIO 

 

FUNÇÃO 

 

ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO 

 

DATA DE 

ADMISSÃO 

REGIME 

TRABA 

LHISTA 

CARGA 

HORÁRIA 

MENSAL 

 

SALÁRIO 

 

HORÁRIO DE 

TRABALHO 

DIA E 

HORÁRIO DE    

FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Adriana de Aguiar 

Toledo Andrade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Professor(a) 
Manhã 

Formação mínima em curso de 

magistério normal, superior ou 

licenciatura plena em pedagogia, 

habilitado em Educação Infantil,e, 

para esta última, estão 

resguardados os direitos 

garantidos  pela Resolução 

CNE/CP nº 01 de 15/05/2006, que 

em seu artigo 10 dispõe: “As 

habilatações em curso de 

pedagogia atualmente existentes 

entrarão em regime de extinção a 

partir do período letivo seguinte à 

publicação desta resolução” 

 
 
 
 
 
 
 
 

02/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLT 

 
 
 
 
 
 
 
 

110 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$1.750,00 
+ 5% de 

hora 

Atividade 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 07h00 às 
11h15. 
5ª feira das 07h00 

as 13h15 

 
 
 
 
 
 
 
 

5ª feira das 

11h00 às 13h15 

 

02  

Claudia Margarida 

Fernandes Penna 

 
Professor(a) 

Manhã 

 
Idem acima 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
110 horas 

 
R$1.750,00 

+ 5% de 

hora 

Atividade 

 
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 07h00 às 
11h15. 
5ª feira das 07h00 

as 13h15 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h15 

 

03 
 

Vera Lúcia de Souza 

 
Professor(a) 

Manhã 

 

Idem acima 

 

02/03/2020 

 

CLT 

 

110 horas 

 
R$1.750,00 

+ 5% de 

hora 

Atividade 

 
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 07h00 às 
11h15. 
5ª feira das 07h00 

as 13h15 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h15 
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04  

Dayana Karolina 

Gaspar 

 
Professor(a) 

Tarde 

 

Idem acima 

 

02/03/2020 

 

CLT 

 

110 horas 

 
R$1.750,00 

+ 5% de 

hora 

Atividade 

 
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 13h00 às 
17h15. 
5ª feira das 11h00 

as 17h15 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h00 

05 
 

Nádia Luiza Borges 

de Queiroz 

 

Professor(a) 

Tarde 

 
Idem acima 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
110 horas 

 
R$1.750,00 

+ 5% de 

hora 

Atividade 

2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 13h00 às 
17h15. 
5ª feira das 11h00 

as 17h15 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h00 

 

06 
 

Priscila Mara 

Januário Vieira 

 

Professor(a) 

Tarde 

 
Idem acima 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
110 horas 

 
R$1.750,00 

+ 5% de 

hora 

Atividade 

2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 13h00 às 
17h15. 
5ª feira das 11h00 

as 17h15 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h00 

 

 

07 

Valquíria da Silva 

 
 
 

Professora de 

Educação 

Especial 

Pedagogo com habilitação em 

Educação Especial ou 

Licenciatura Plena em Pedagogia, 

eta última sob a égide da 

Resolução CNE/CP nº01 de 

15/05/2006, com experiência de, 

no mínimo, 02 anos na área de 

Educação Especial. 

 
 
 
 

02/03/2020 

 
 
 
 

CLT 

 
 
 
 

110 

 
 
 
 

R$1.750,00 
+ 5% de 

hora 

Atividade 

 
 
 
 

2ª, 3ª e 4ª feira das 
07h00 às 11h00. 
5ª e 6ª feira das 

13h00 às 17h00 

 
 
 
 

5ª feira das 

11h00 às 13h00 
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Agentes de Educação Infantil/Monitores: 
 

 

ORDEM 

 

NOME DO 

FUNCIONÁRIO 

 

FUNÇÃO 

 

ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO 

 

DATA DE 

ADMISSÃO 

REGIME 

TRABA 

LHISTA 

CARGA 

HORÁRI

A 

MENSAL 

 

SALÁRIO 

 

HORÁRIO DE 

TRABALHO 

DIA E 

HORÁRIO DE    

FORMAÇÃO 

 

01 

 

Jacqueline de Melo 

Fonseca 

 
Monitor de Apoio 

 
Ensino Médio Completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
110h 

 
R$1.000,00 

 
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 07h00 às 
11h00. 
5ª feira das 07h00 

as 13h00 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h00 

 

02 

 

Sheila Cristiane 

Rigonato 

 
Monitor  de Apoio 

 
Ensino Médio Completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
110h 

 
R$1.000,00 

 
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 07h00 às 
11h00. 
5ª feira das 07h00 

as 13h00 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h00 

 

03 

 

Jéssica Fernanda 

Silva Soares 

 
Monitor  de Apoio 

 
Ensino Médio Completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
110h 

 
R$1.000,00 

 
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 13h00 às 
17h00. 
5ª feira das 11h00 

as 17h00 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h00 

 

04 

 

 
Marilza Inês Januário 

 
Monitor de Apoio 

 
Ensino Médio Completo 

 
02/03/2020 

 
CLT 

 
110h 

 
R$1.000,00 

 
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira 
das 13h00 às 
17h00. 
5ª feira das 11h00 

as 17h00 

 
5ª feira das 

11h00 às 13h00 
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2.2.2 Quadro Síntese da Organização das Turmas (Professores e Monitores); 

 

TURMA PERÍODO  PROFISSIONAIS    

  PROFESSOR CARGA HORÁRIA 

SEMANAL DO 

PROFESSOR 

MONITOR CARGA HORÁRIA 

SEMANAL MONITOR 

NÚMERO DE ALUNOS 

NA TURMA 

AG III -  A Parcial - Manhã Adriana de Aguiar 

Toledo Andrade 

22 horas   32 

AG III -  B Parcial - Manhã 
 

Claudia Margarida 

Fernandes Penna 

22 horas   32 

AG III -  C Parcial - Manhã 
 

Vera Lúcia de Souza 

22 horas   32 

       

AG III -  D Parcial - Tarde 
 

Dayana Karolina Gaspar 

22 horas   32 

AG III -  E Parcial - Tarde 
 

Nádia Luiza Borges de 

Queiroz 

22 horas   32 

AG III -  F Parcial - Tarde  22 horas   32 
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Priscila Mara Januário 

Vieira 

       

 Manhã / Tarde Valquíria da Silva – 

Professora Educação 

Especial 

22 horas    

  
 

Jacqueline de Melo 

Fonseca 

 A contratar – Monitor de 

Apoio 

22 horas  

  
 

Sheila Cristiane Rigonato 

 A contratar – Monitor de 

Apoio 

22 horas  

  
 

Jéssica Fernanda Silva 

Soares 

 A contratar – Monitor de 

Apoio 

22 horas  

  
 

Marilza Inês Januário 

 A contratar – Monitor de 

Apoio 

22 horas  

 



GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 
Rua: Professor Luiz Rosa, 184 – Centro – 13020-260 – Campinas-SP - Fone (19) 3236-2240 

CNPJ 48.856.306/0001-70        www.anabrasil.org        adm@anabrasil.org 
 
 
 

48 
 

2.3 Plano de Formação em serviço dos professores nos tempos pedagógicos entre 

pares; 

 

Ressaltamos a priori que o CEI João Batista Nardi Neto, realizará o trabalho de formação 

dos monitores e professores em atividade conjunta. 

De acordo com o Termo de Referência Técnica, Resolução Nº 01/2020, publicado do 

Diário Oficial, no dia 06/01/2020, salientamos a importância da formação dos professores 

e monitores em nossa unidade educacional, e que a mesma, terá como objetivo, ser capaz 

de conscientizar os professores e monitores de que teoria e prática são “dois lados da 

mesma moeda”. Ele estabelece que os professores e monitores tenham garantido o tempo 

pedagógico para o trabalho entre pares com 02 (duas) horas semanais. Assim, 

destacamos que os tempos de formação pedagógicos, serão cumpridos em sua integra, 

conforme determina a legislação vigente. 

Frente à importância da realização dos tempos pedagógicos com os professores e 

monitores, entendemos que eles serão um processo permanente de ação, reflexão, e 

consequentemente novas ações, a fim de alcançarem o desenvolvimento das práticas e 

conhecimentos necessários às atividades realizadas com as crianças. Também, possuem 

a finalidade de promoverem o protagonismo das crianças, potencializando assim, o rumo 

à visão dos “saberes”.   Os tempos pedagógicos serão utilizados com a proposta de 

refletirmos (orientação pedagógica x professores e monitores), sobre temas pertinentes à 

primeira infância. 

O CEI João Batista Nardi Neto, garantirá que, os tempos e espaços pedagógicos 

destinados a formação, virão imbuídos como proposta de (re)discutir, (re)avaliar e 

(re)pensar a prática, visando a qualificação do trabalho coletivo. 

Através da premissa sobre os processos formativos dos professores e monitores em 

nossa escola e, segundo o que citam as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para 

a Educação Infantil (RMEC), trabalharemos sob essa perspectiva, CAMPINAS, (2013, P. 

25): “Esse movimento de ação e reflexão, possibilita a análise e a construção de 

conhecimento a partir dos saberes que emanam da prática e a criação de novas maneiras 

de fazer no cotidiano da escola”. 
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Nesse sentido, a proposta do CEI João Batista Nardi Neto para os momentos de formação 

entre pares, é a de incluir em nossos temas de estudos aprofundados em diversas 

temáticas e áreas do conhecimento, os quais relacionamos na tabela a seguir: 

TEMA A SER TRABALHADO 

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

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

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão 
e ação. SME/DEP – (2013); 
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores; 

Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em movimentos: Espaços e  Tempos 
na Educação Infantil (2013); 
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores; 

Práticas cotidianas na Educação Infantil - bases para a reflexão sobre as orientações curriculares. Maria 
Carmen S. Barbosa- 2009;  
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores. 

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

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SECADI, 
2014; 
 
Avaliação e Educação Infantil-  Jussara Hoffmann (2012) 
 

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

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

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

 

Todos esses temas propostos serão trabalhados através de leitura de textos e discussão 

sobre os mesmos, bem como as palestras e vídeos. Paralelo, os professores e monitores 

terão a oportunidade de indicarem outros temas e estratégias de formação que 

considerem pertinentes ao trabalho realizado. Ressaltamos que todos estes momentos de 

formação, serão descritos mediante registro em ATA. 
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2.4 Plano de Formação em serviço dos Monitores/Agente de Educação Infantil nos 

tempos pedagógicos entre os pares; 

 

Como descrito acima, segue a tabela para a Formação dos monitores: 
 
 

TEMA A SER TRABALHADO 
 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão 
e ação. SME/DEP – (2013); 

 

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

Devolutiva do Plano de Ensino do ano vigente 

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

Práticas cotidianas na Educação Infantil - bases para a reflexão sobre as orientações curriculares. Maria 
Carmen S. Barbosa- 2009;  
Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores. 

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

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

Avaliação e Educação Infantil-  Jussara Hoffmann (2012) 

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

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

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

 
 
Todos esses temas propostos serão trabalhados através de leitura de textos e discussão 

sobre os mesmos, bem como as palestras e vídeos. Paralelo, os monitores terão a 

oportunidade de indicarem outros temas e estratégias de formação que considerem 

pertinentes ao trabalho realizado. Ressaltamos que todos estes momentos de formação, 

serão descritos mediante registro em ATA. 
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3. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA 

 

Segundo a Resolução  SME Nº 14/114, entendemos que  a AIP (Avaliação Institucional 

Participativa), constitui-se como uma Política Pública, onde   a mesma  formaliza a 

implementação da Avaliação Institucional da Educação Infantil nas unidades escolares e, 

também normaliza a Comissão Própria de Avaliação (CPA). E aqui, num breve 

comentário, abordaremos com relevância este  valioso instrumento, através deste 

mecanismo da CPA.  A nossa avaliação, será subsidiada pelos Indicadores de Qualidade 

da Educação Infantil (MEC, 2009). 

 

Partindo de tal premissa, a AIP (Avaliação Institucional Participativa), constitui-se de um 

ferramenta pela qual a escola esteja ciente de sua realidade, com a finalidade de planejar 

as ações destinadas  ao aprimoramento institucional e à superação das  dificuldades 

identificadas nas dimensões  política, pedagógica e administrativa e como um trabalho de 

toda a comunidade escolar.  

 

Para compreendermos melhor sobre a AIP (Avaliação Institucional Participativa), cabe 

considerar que, de acordo com Sordi e Souza (2012, p. 24) : (...) é um processo de reflexão 

coletivo e não apenas a verificação de um resultado pontual: esta é a maneira mais 

adequada de se pensar  avaliação em quaisquer níveis, como processo destinado a 

promover o permanente crescimento. Há que se medir, mas esta  não é a parte mais 

importante; há que se avaliar, e esta sim, é fundamental”. Entendemos que,  a mesma 

deve ser vista como um objeto de reflexão sobre a prática e, por isso, deve ser 

considerada como um meio no processo educacional e não apenas um fim. 

 

Consideramos que a Avaliação Institucional Participativa, preza a valorização da 

qualidade a partir da escola, das pessoas que “vivem” na escola, a visão plural através 

das falas dos funcionários, famílias, professores, dos educadores e principalmente a das 

crianças.  

 

Também,  que a  mesma como política pública vem evidenciar que as pessoas envolvidas,  

devem ter foco no futuro, sem desprezar o que já foi vivenciado na escola, para avaliar se 
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está no caminho correto.  

 

Aliada  à nossa AIP (Avaliação Institucional Participativa), o CEI João Batista Nardi Neto, 

utilizará como meio para avaliar a escola e seu todo o processo educativo, a CPA 

(Comissão Própria de Avaliação) . A mesma , será realizada dentro da instituição de 

educação infantil pelos profissionais que atuam cotidianamente com a criança, pela 

própria criança e pelos familiares. 

 

3.1 Caracterização do entorno da Unidade Educacional; 
 

3.1.1 Identificação da Unidade Educacional; 

Centro de educação Infantil - CEI Bem Querer João Batista Nardi Neto 

Endereço: Avenida Rafael de Paula Oliveira N º 93 – Bairro: Jardim Stella 

Município:  Campinas – Estado: São Paulo - SP 

CEP: 13051-405 

Fone: (19) 3227.0431 

Endereço Eletrônico e-mail: cei.jardimestella@campinas.sp.gov.br  

Centro de custo: E-0210 

 
3.1.2 Características socioeconômicas e culturais do entorno; 
 

O CEI João Batista Nardi Neto, recebeu o nome do professor de Educação Física João 

Batista Nardi Neto. Esse, formado em Pedagogia e Educação Física, atuou nas redes de 

ensino municipais, particulares e estaduais do Município de Campinas. Terminou sua 

carreira na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Edson Luís Lima Souto, no 

bairro San Martin. Também, foi vice-diretor em outras unidades da rede municipal. 

Aposentou-se em 2011 e faleceu nove dias após sua aposentadoria. Era casado com 

Fátima e pai de Vitor e Gabriel.  

 

A escola localiza-se na Região Sul, no Município de Campinas, no Bairro Jardim 

Stella.Sua estrutura predial, conta com três salas de aula, cozinha, refeitório, banheiros, 

área de lazer (parque) e sala administrativa. 
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 Na escola, são atendidas crianças com idade entre 3 anos e meio a 5 anos e 11 meses, 

as quais são moradoras dos bairros Jardim Marisa, Campo Belo, Itaguaçu, Jardim 

Campituba e Cidade Singer, entre outros próximo ao Aeroporto de Viracopos. Elas 

estudam em período parcial (manhã ou tarde) e são transportadas até a escola por meio 

de ônibus oferecido pela Prefeitura Municipal de Campinas. 

 

Segundo as informações da coordenação do SUL/ Parque Itália, Sra. Maria Margarida da 

Silva, via telefone no dia, 15/01/2020, podemos olhar para o Jardim Stella de duas 

maneiras distintas: como parte integrante do Jardim Icaraí ou como um pequeno bairro 

constituído de apenas oito ruas. A mesma relatou também que, há pouca procura pelo 

DAS (Distrito de Assistência Social), pelos moradores do entorno da escola e os bairros 

próximos e que, no Bairro Jardim Stella, não há violências. 

 

Se considerarmos a área composta pelos pequenos bairros que compõem o Jardim Stella 

(Jardim Icaraí, Residencial Carvalho de Moura e Jardim Noêmia), existem características 

de vulnerabilidade social e infraestrutura básica ainda necessitando de melhorias; se 

considerarmos somente o Jardim Stela, teremos uma realidade bem distinta do entorno, 

pois a área possui infraestrutura muito organizada, como rede de água e esgoto, energia 

elétrica, telefonia, coleta de lixo, transporte coletivo (Linhas 431 e 432/ Transurc) e o 

asfaltamento de ruas e avenidas. 

 

Nessa mesma região existem várias escolas em funcionamento: Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Jardim Icaraí, Centro de educação Infantil - CEI Maria Isabel Baltar 

Rodrigues do Nascimento, Centro de educação Infantil -CEI Bem Querer Francisco 

Amaral, (Gleba B); Obra Social Dom Bosco (Gleba B). 

Essa região é composta por uma população de trabalhadores de classe média baixa. 

 

O entorno do CEI João Batista Nardi Neto, possui atualmente oito igrejas evangélicas e 

uma igreja católica, um Centro/Posto de Saúde, denominado Residencial Carvalho de 

Moura, mais próximo   que se localiza no Parque Residencial Carvalho de Moura, que 

realiza o atendimento básico de especialidades pré-agendado, pois as urgências e 
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emergências precisam ser encaminhadas ao Hospital Mário Gatti. O Centro de Saúde 

Carvalho de Moura, atende a população do Jardim do Lago, Jardim do Lago II, Jardim 

Icaraí, Fazenda Taubaté, Jardim Nova Califórnia, Sítio Paraíso, Jardim Stella, Jardim 

Noemia, Carvalho de Moura, Jardim Conceição, Sete Quedas, Jardim Irajá, Jardim Iraci, 

Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Saltinho, Parque Centenário, Pedra Branca, Birizeiro, 

Três Vendas e Reforma Agrária. 

 

3.1.3 Ações intersetoriais em que a escola pode ser envolvida; 

O desenvolvimento integral das crianças do CEI João Batista Nardi Neto, não pode ser 

enfrentado sem um trabalho articulado de atores sociais e institucionais, ou seja, entre as 

pessoas, instituições e políticas que constituem a vida da comunidade. Através do diálogo 

entre esses diversos setores que permite construir um conjunto de ações integradas, 

capazes de responder com maior eficiência aos desafios propostos da escola.  

A fim de que a escola responda a esse desafio é necessário que se forme uma rede 

intersetorial (com habilidades e expertises diversas) capaz de olhar para as diversas 

dimensões de um indivíduo: física, intelectual, social, afetiva e simbólica. 

As ações intersetoriais e a interlocução com a Rede de Proteção dos Direitos da Criança 

serão promovidas junto aos órgãos específicos, como: Conselho Tutelar,CRAS, DAS, 

Posto de Saúde Carvalho de Moura, Guarda Municipal  e Cati Campinas. 

 

GUARDA MUNICIPAL 

Através do CEI João Batista Nardi Neto, visando à aproximação da Guarda Municipal 

de Campinas com a comunidade do entorno da escola, será desenvolvido o Projeto de 

Integração –PROIN, o qual tem como objetivo, aproximar e integrar GM e comunidade 

para prevenir a violência e promover a cidadania e a cultura de paz. 

 

Os Guardas Municipais que participam como instrutores do Projeto Integração (PROIN),  

são aqueles que possuem perfil e recebem treinamento diferenciado para esse trabalho 

especial.  
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Neste sentido, contaremos com o apoio, demonstração de diversas ações educativas, 

junto às crianças e aos familiares da Equipe do PROIN em nossa escola, através da 

realização de realiza palestras para os professores e familiares. Há também interação 

com fantoches para as crianças, além de oficinas de pipa (sem cerol) e caratê e 

demonstrações de cães adestrados, juntos às crianças e suas famílias. Também,  o 

diálogo com as crianças e seus familiares sobre o perigo do cerol e prevenção de 

acidentes. 

 
CENTRO DE SAÚDE CARVALHO DE MOURA 

 

O Centro de Saúde encontra-se localizado no Parque Residencial Carvalho de Moura. 

 

O Centro de Saúde em questão, é a porta de entrada para início de tratamento através 

do SUS.  Destinado a Atenção Básica, desenvolver ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, respeitando os princípios de integralidade, equidade e 

universalidade, ampliando a participação e o controle social, através dos Conselhos 

Locais de Saúde e sua área de abrangência, dar-se-á pelos bairros: 

 

Através da Equipe de Profissionais do Centro de Saúde Carvalho de Moura, será 

realizada uma parceria, com os profissionais, tais como: enfermeiros, médicos, dentista 

e técnicos dentários, a fim de promoverem palestras, discussões e exposições de temas 

relevantes da saúde, tais como: Doenças da criança na primeira infância, doenças ativas, 

como as transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, febre Chikungunya e Vírus 

Zyca, doenças sexualmente transmissíveis (DST), Higiene com as crianças pequenas, 

Doenças infecto contagiosas e Palestra sobre higiene bucal. Já com as crianças, serão 

realizados: Teatro de Fantoches, Vídeos, palestras sobre Higiene bucal, maneira correta 

de escovação e entrega de escovas e creme dentais. 
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CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  e  DAS - DISTRITO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUL 

O CEI João Batista Nadi Neto, trabalhará em parceria com o CRAS (CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), localizado no Jardim das Bandeiras, e o DAS 

(DISTRITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUL) , este útimo com a coordenação da Sra. 

Maria Margarida da Silva, localizado no Parque Itália, como  citado no item 2,   e 

frequentará as reuniões sempre que necessário, junto aos especialistas da região 

(assistentes sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar), através de 

diálogos de maneira a integrar as ações que promovam o atendimento das crianças da 

escola, as quais apresentarem  situação de vulnerabilidade, afastando-as de quaisquer 

tipo de violência e consequentemente, articulando propostas de atendimento entre os 

pares visando encaminhamentos pertinentes para uma possível solução. 

 

CONSELHO TUTELAR:  

O Conselho tutelar é um órgão público, que atua na esfera municipal, encarregado de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança, segundo o ECA. O mesmo não presta o 

atendimento direto, mas atua de forma a viabilizá-lo em casos concretos, através de 

orientações às famílias em benefício das  crianças. Ações protetivas e preventivas às 

crianças, atendimento e aconselhamento de pais e/ou responsáveis, embasados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

Através dessa parceria, a unidade escolar, convidará os Conselheiros, para realizarem 

palestras sobre assuntos pertinentes do Estatuto da Criança e do Adolescente, participar 

de reuniões e conhecer o projeto político pedagógico da escola. 

 

Caso haja necessidade, o CEI João Batista Nardi Neto, como uma rede de proteção social, 

acionará o Conselho Tutelar, quando houver negligências, maus tratos por parte das 

famílias e faltas frequentes e injustificadas. Parceria prevista na Lei do artigo 56, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA:  

 

O CEI João Batista Nardi Neto, através de contatos com o Sr. José Luis dos Santos, o 

qual coordena os eventos Teatrais da SANASA, trará para a escola o Programa: “Minha 

escola na SANASA”, sob o Tema: “Educação Ambiental”.  

 

Este projeto da SANASA, tem por objetivo conscientizar as crianças sobre a 

responsabilidade com o meio ambiente, as consequências do descarte incorreto de lixo, 

principalmente com relação aos rios e mares, e como podemos colaborar para mantermos 

uma cidade sem lixo.  

 

Nessa apresentação, os personagens interagirão de forma lúdica com as crianças, 

alertando-as sobre a decomposição para cada tipo de lixo e sobre as pequenas ações que 

fazem a diferença para preservação do meio ambiente. 

 

CATI CAMPINAS -CDRS (COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL) 

 

Em parceria com a coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CEI João 

Batista Nardi Neto, através de contatos com os Engenheiros Agrônomos, trará 

profissionais da área de agronomia para realizar capacitações à nossa Equipe Educativa, 

bem como o plantio, cultivo e manejo de hortas e árvores nativas e exóticas, bem como o 

seu desenvolvimento e observações. 

 

 EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL JARDIM ICARAÍ, EMEF 

OZIEL ALVES PEREIRA e ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Prof. 

CELESTINO DE CAMPOS 

Como citamos no Item acima: 1.3.Concepção de Infância e Educação Infantil, a equipe 
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gestora do CEI João Batista Nardi Neto, deverá trabalhar também a parceria entre a Escola 

Estadual Jardim Icaraí, através de um Projeto de Integração, que vise a aproximação das 

crianças em compartilhar, vivenciar e conhecer a Escola Estadual Jardim Icaraí, EMEF Oziel 

Alves Pereira e Escola Estadual de Ensino  Fundamental Profº Celestino de Campos 

independente da crianças frequentarem ou não no ano subsequente. 

 

3.2 Proposta de participação da equipe educativa, famílias e crianças nos processos 
de elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico da U.E; 
 

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar e metas a cumprir. O conjunto dessas 

aspirações, bem como os meios para concretizá-los, é o que dá forma e vida, ao chamado 

Projeto Político Pedagógico. É o mesmo que indica a direção a seguir, não é apenas para 

gestores e professores, mas também a todos os outros funcionários, crianças e famílias.  

 

Independentemente da teoria que sirva como base para a estruturação de uma proposta 

pedagógica, acreditamos que a questão mais importante e que funciona como uma 

garantia de sua real efetividade é a  participação de  todos os envolvidos nessa 

construção, os quais são por nós, denominados como atores: crianças, equipe educativa 

e as  famílias. 

 

Para contemplar as narrativas de construção e avaliação das crianças, partimos da 

finalidade das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil -DCNEI, em seu 

artigo 3º, o qual define: 

“O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade”.  

 

Cabe ressaltar que, na questão da participação das crianças no processo de avaliação, é 

importante que o professor converse a todo o momento com as mesmas, abrindo espaço 
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para que exponham seu olhar com relação às atividades que estão sendo desenvolvidas; 

estimulando-as a opinarem sobre as propostas pedagógicas realizadas, bem como, as 

que elas gostariam e acham importantes que façam parte de seu cotidiano, escola, 

professor, colegas e outros elementos do ambiente escolar. Essas contribuições dão outra 

perspectiva à avaliação e ajudam a criança a se expressar. 

 

Diante às provocações de situações onde há a participação de nossas crianças, é 

indispensável também, a participação das famílias. Assim, cabe ressaltar, que as mesmas 

são de extrema importância na elaboração, no acompanhamento e na avaliação da 

proposta pedagógica. Diante disso, iremos priorizar uma parceria saudável e efetiva entre 

as famílias. Isso, nos ajudará com o fortalecimento do Projeto Pedagógico. É necessário 

que para tanto, as famílias se sintam parte integrante do processo de elaboração do 

projeto, assim, teremos que oportunizar a valorização de suas falas. 

 

Essa parceria, permitirá que as famílias acompanhem as ações desenvolvidas pelos 

professores e as crianças durante o ano letivo.  

 

Nesse alinhamento com as famílias, pautaremos algumas estratégias, que subsidiarão a 

participação das mesmas, tanto na elaboração do Projeto Pedagógico, quanto na sua 

avaliação, tais como: 

 

- Conhecimento e acolhimento aos pais: num primeiro momento por meio de 

entrevistas. Temos como estratégia a de incluir um questionário durante o momento da 

matrícula (anamnese). Nele, além de colhermos dados como endereço e telefone para 

contato, perguntaremos às famílias quais são as suas expectativas em relação à escola e 

às atividades por nós oferecidas; 

- Envolvimento dos pais, equipe educativa e comunidade escolar, nas ações 

intersetoriais; 

- Organização e promoção  de reuniões, convidando às famílias para os 
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colegiados, tais como: RPAI( Reeunião Pedagógica de Avaliação Institucional) CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) , Reuniões de CE (Conselho escolar) e Reuniões Pedagógicas. 

- Presença constante das famílias, não apenas nas reuniões estabelecidas no 

Calendário escolar, mas também no tratamento individualizado, nos comunicados, 

cadernos de recados, informativos, nas atividades de integração, nos trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças, oficinas, dinâmicas, festas das famílias e exposição. 

 

Perante essas ferramentas de divulgação  e convites às famílias, cabe-nos valer que, para 

nós, o processo de construção do Projeto Político Pedagógico nesse envolvimento,  criará 

um ambiente para que as famílias e a escola estejam na mesma sintonia, dividindo 

informações, compreendendo a perspectiva um do outro, para que juntos possamos 

trabalhar em prol da qualidade do desenvolvimento da criança na escola. Envolver família 

nesse trabalho é compartilhar a responsabilidade de definir os rumos da escola e um 

desafio e tanto. 

 

Já ao que compete à elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico de nossa escola, 

junto à equipe educativa, pautamo-nos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96 

em seu Art. 13°. Nesse Artigo, consideraremos apenas os itens I, II, II, V e VI. O mesmo 

nos orienta que, os professores incumbir-se-ão de:  

“I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; 
 II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
 III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
 V- Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
VI- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 
e a comunidade”. 

A fim de contemplar esses princípios de elaboração e avaliação do Projeto pedagógico na 

escola tornar-se-á indispensável, a criação e promoção de espaços, para que cada parte 

envolvida no processo educacional possa expor seus argumentos e interesses. 
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 A Equipe educativa do CEI João Batista Nardi Neto, deverá ser tratada em igualdade e 

respeito, para que dessa forma, possamos juntos criar um espaço de colaboração 

coletiva, para a construção do processo educacional e a avaliação institucional.  

O exercício do cotidiano da equipe educativa com as crianças na escola e a 

disponibilização de tempo de formações continuadas como suporte pedagógico, nos trará 

ferramentas e possibilidades de desenvolvermos com competência e excelência a 

construção e avaliação do Projeto Pedagógico. 

Assim, a finalidade de envolvermos todos os atores (crianças, equipe educativa e família), 

na avaliação da nossa proposta educativa, é a de propor planos de ação a curto, médio e 

longo prazo, na coleta de informações, as quais devem ser ricas em trocas de ambas as 

partes. Tais informações tornam-se importantes e valiosas, aliadas às necessidades, 

dificuldades e avanços das crianças, permitindo um ajuste na metodologia, avaliação e 

conteúdos a serem trabalhados no processo de elaboração e avaliação do Projeto 

Pedagógico da unidade. 

 

4. Proposta de avaliação de desempenho do plano pedagógico, estrutura e 
funcionamento organizacional e avaliação institucional participativa, a ser 
realizada pelas famílias 

 

Diante ao que foi citado, nos itens acima, referendando a Avaliação Institucional 

Participativa, torna-se imprecindivel destacar a sua  importância e relevância,  enquanto 

ferramenta para reflexão, dentro de uma abertura dialógica e potencial transformador, com 

o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar. 

 

O CEI João Batista Nardi Neto, utilizará como instrumento para avaliação do 

desenvolvimento do Plano Pedagógico, Estrutura e funcionamento organizacional  e  a 

Avaliação institucional Participativa, os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

(MEC, 2009), por meio de um processo participativo, especialmente pela busca de uma 

análise reflexiva e coletiva. 
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5. Consideraremos nas perspectivas do Quadro a seguir: 

 

Indicador para  Avaliação do Desenvolvimento do Plano Pedagógico 

Indicador Ações Responsável Cronograma 

PLANEJAMENTO 

INSTITUCIONAL - Proposta 

pedagógica consolidada 

- Homologação do Projeto 

Pedagógico 

-Divulgação do Projeto 

Pedagógico para a 

comunidade escolar 

Equipe gestora, 

corpo docente e 

monitoras 

Março a Dezembro 

- Planejamento, 

acompanhamento e avaliação 

-Dar suporte pedagógico 

para a realização dos Planos 

de ensino,  

-Avaliar o desenvolvimento 

do Projeto Pedagógico 

Equipe Gestora e 

Corpo docente. 

Anual 

- Registro da prática educativa - Registrar e acompanhar os 

momentos da turma e 

documentação organizada 

sobre as crianças; 

- Utilizar registros, através de  

portifólios, filmagem, 

gravações, Mostras 

Culturais,   

Corpo Docente Anual 

MULTIPLICIDADE DE 

EXPERIÊNCIAS E 

LINGUAGENS 

-Crianças construindo sua 

autonomia 

- Organizar o espaço escolar, 

de forma a favorecer e 

valorizar a independência e a 

liberdade das crianças; 

-Organizar ambientes e 

materiais de forma que as 

crianças possam acessá-los; 

- Oferecer liberdade de 

escolhas para as crianças 

nas brincadeiras e 

brinquedos de acordo com 

suas preferências; 

- Desenvolver com as 

crianças uma rotina de 

realização de cuidados 

pessoais diários, apoiadas 

pelos educadores; 

- Estimular o autoservimento; 

Equipe gestora, 

corpo docente e  

monitoras 

Março a Dezembro 

-Crianças expressando-se por - desenvolver brincadeiras Equipe Gestora, Março a Dezembro 
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meio de diferentes linguagens 

plásticas, simbólicas, musicais e 

corporais 

com sons, ritmos e melodias 

diversificadas; 

- Organizar espaços, 

materiais e atividades para 

brincadeiras de faz-de-conta; 

- promover a participação 

das crianças com 

necessidades especiais em 

todas as atividades do 

cotidiano; 

-Confecção com as crianças 

de  instrumentos musicais e 

brinquedos com materiais 

recicláveis; 

monitoras e corpo   

docente. 

- Crianças tendo experiências 

agradáveis variadas e 

estimulantes com a linguagem 

oral e escrita 

- Criar oportunidades para a 

inserçao da criança no 

mundo letrado; 

- Incentivar a produção de 

texto mesmo sem saber ler e 

escrever; 

- Incentivar as crianças a 

narrar, contar e recontar 

histórias, fatos e 

acontecimentos; 

Orientadora 

pedagógica, 

Monitoras e corpo   

docente 

Março a Dezembro 

INTERAÇÕES 

- Respeito à dignidade das 

crianças 

 - Valorizar a questão da 

diversidade, o respeito à 

individualidade, a relação 

das crianças com o mundo e 

no combate em todas as 

formas de discriminação, 

racismo e preconceitos; 

 

Orientadora 

pedagógica, 

Monitoras e corpo   

docente. 

Março a Dezembro 

Respeito ao ritmo das crianças - Organizar as rotinas das 

atividades de modo que as 

crianças desenvolvam-se, 

respeitando a individualidade 

de cada uma,tendo nítido o 

ato de cuidar e educar; 

-  

Orientadora 

pedagógica, 

Monitoras e corpo   

docente. 

Março a Dezembro 

ESPAÇOS, MATERIAIS E 

MOBILIÁRIOS 

- Espaços e mobiliários que 

- Garantir que os espaços 

interno e externos, 

mobiliários e materiais 

Equipe gestora, 

corpo docente e 

equipe da 

Março a Dezembro 
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favorecem as experiências das 

crianças 

estejam adequados ao uso: 

limpos, arejados, seguros e 

aconchegantes; 

- Adequar mobiliários e 

espaços; 

-Garantir equipamentos 

adequados e acessíveis para 

acolher as crianças com 

necessidades especiais; 

limpeza. 

- Materiais variados e acessíveis 

às crianças 

- Oportunizar ao alcance das 

crianças: livros, brinquedos, 

instrumentos musicais, jogos 

de encaixe; 

- Disponibilizar materiais 

diversificados em qualidade 

e quantidade suficiente para 

desenhar, pintar, modelar, 

escrever e experimentar 

Equipe gestora, 

corpo docente e 

monitoras 

Março a Dezembro 

COOPERAÇÃO E TROCA COM 

AS FAMÍLIAS E A 

PARTICIPAÇÃO NA REDE DE 

PROTEÇÃO SOCIAL 

- Respeito e acolhimento, 

garantia do direito das famílias 

de acompanha as vivências e 

produções das crianças 

- Convidar as famílias para 

espaços de participação em 

trocas dialógicas; 

-Disponibilizar caderno de 

recado, relatórios de 

desenvolvimento das 

crianças, mural de recados, 

exposição das atividades e 

produções das crianças nos 

murais e diversos ambientes 

da escola; 

- Propor mostras culturais e  

eventos com a participação 

das famílias; 

Equipe gestora, 

corpo docente , 

monitoras e  

famílias. 

Março a Dezembro 

   

Este instrumento de avaliação, nos proporcionará subsídios em quais caminhos 

deveremos seguir, a fim de sempre atingirmos a melhoria da qualidade do trabalho de 

nossa escola. 
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5. QUADRO DE METAS E INDICADORES DE QUALIDADE 
 

META INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRA
MA 

-Elaboração de um projeto 

pedagógico que organize as 

ações educacionais 

resultantes da reflexão e 

interação de um coletivo de 

educadores, crianças e 

famílias, no movimento de 

pensar e fazer com o outro, 

com o conhecimento e com a 

cultura. 

-Escuta e acolhimento da 

diversidade de opiniões e 

sugestões dos diversos 

coletivos na construção de 

uma proposta educativa que 

tenha como foco a criança 

-Construção de Propósitos 

educativos que contemplem 

as características e/ou 

necessidades da comunidade 

atendida; 

 

 

 

 

-Elaboração de Planos de 

Ensino específicos de cada 

turma em consonância com os 

propósitos educativos, as 

características do grupo de 

crianças e que revele 

intencionalidades pedagógicas 

definidas pelos educadores, na 

relação com o pensar e fazer 

com as crianças e suas famílias. 

-Aplicar ficha de 

anaminese e questionário 

sócio econômico a fim de 

darem opinião, sugestão e 

avaliação do projeto 

Pedagógico,os pais, ao 

final do ano, responderão 

um questionário; 

- Envolvimento das 

famílias e comunidades 

nas ações intersetoriais e 

no cotidiano da escola via 

através da Plataforma 

Google Meet. 

 

-Reuniões entre os 

membros da comunidade 

escolar, e os diversos 

colegiados da escola: CE e 

CPA, através da 

Plataforma Google Meet 

 

-Estudos em tempos de 

formação, sobre os demais 

documentos: Diretrizes 

Currciculares Nacionais da 

Educação Infantil; 

Diretrizes Curriculares da 

Educação Infantil de 

Campinas;Caderno 

Temático Curricular  

Municipal; Política de 

Educação Especial na 

Perspectiva da Educação 

Inclusiva, através da 

Plataforma Google Meet 

 

-Tabulação do 

questionário sócio 

Equipe Gestora, 

professores e 

famílias 

 

 

 

- Professores  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Equipe Gestora, 

famílias e equipe 

educativa 

 

 

 

- Orientadora 
pedagógica, 
Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Equipe gestora 
 
 
 
 

- Março  

 

 

 

 

 

- Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anual 

 

 

 

 

 

- Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual 
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econômico; através da 

plataforma google forms. 

 

-Apresentação, debate e 

reflexão sobre os 

Indicadores de Qualidade 

na Educação Infantil para 

os colegiados ( CE e CPA) 

através da Plataforma 

Google Meet; 

 

- Traçar Planos de ensino 

coletivo do Agrupamento III, 

com a equipe docente e 

equipe de monitoras através 

da Plataforma Google Meet; 

 

- Elaborar Planos de 

Ensino indivual (corpo 

docente); 

 

-Realizar atividades 

vinculadas às vivências 

das crianças e solicitarva 

retirada na escola por um 

mebro da família, 

respeitando o 

distanciamento social, 

utilização de mascara, 

alccol gl nas mãos; 

 

- Eventos Mostras de 

trabalhos, Festa da 

Família , Participação da 

família da escola através 

da Plataforma Google 

Meet, live, etc; 

- Equipe gestora 
 
 
 
 
 
 
- Orientadora 
pedagógica, 
Professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
- Professores 
 
 
 
 
 
- Professores e 
monitores 
 
 
 
 
- Professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
- Equipe Gestora, 
professores e 
monitores 

- Março 

 

 

 

 

 

- Março 

 

 

 

 

- Anual 

 

 

 

- Anual 

 

 

 

- Anual 

 

 

 

 

- Anual 

 

 

 
Promoção de uma 

educação integradora e 

inclusiva, de qualidade 

social, voltada para a vida 

- Propor Ações educacionais 
que garantam: 

 Relações sociais e culturais 

da criança com a vida e com o 

mundo, que incluem 

 –Organizar com os 

professores e monitores 

ações educacionais que 

explorem as diversas formas 

de expressão; 

- Orientadora 
pedagógica, 
Professores e 
monitores 
 
 
 

- Anual 
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na sociedade e na cultura, 

tendo em vista o papel da 

escola na dis- seminação e 

produção de 

conhecimentos 

diferentes gêneros textuais e 

formas de expressão: 

corporal, gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical; 

 

 

 

 

 

- Vivências narrativas de 

apreciação e interação, 

individual e coletivamente, com 

a linguagem oral e escrita, em 

meio a diferentes suportes e 

gêneros textuais orais e 

escritos, no contexto das 

práticas sociais; 

 

 

 

-Relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações 

espaço temporais a partir de 

contextos significativos que 

recriam as práticas sociais da 

vida da criança, da família, dos 

educadores e da comunidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Brincadeiras que envolvam 

a relação dos nomes com os 

objetos e situações do 

cotidiano das crianças, bem 

como os diversos gêneros 

textuais, orientações 

enviadas denteo da sacola 

com atividades para alunos 

fazerem em casa coma 

família; 

 

- Atividades lúdicas que 

incluam: contação de 

histórias, contos, fábulas, 

poesias, danças, músicas, 

produções próprias, cantigas 

de rodas, parlendas e 

advinhas, teatro e 

brincadeiras com fantoches, 

enviados pelo whatsap 

através de vídeos feito pelas 

professoras; 

 

 

-Realizar atividades 

significativas que explorem 

o domínio matemático, 

cujas mesmas envolvam as 

relações quantitativas, de 

medidas, formas, 

orientação espaço-

temporal, ordem, seriação e 

classificação, situações 

problemas, dntro da sacola 

que a família irá pegar na 

escola e levar pra fazer em 

casa. 

 

-Estabelecer proximidade 

de algumas 

noções matemáticas prese

ntes em seu cotidiano, 

 
 
- Orientadora 
pedagógica, 
Professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
-Professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
-Professores e 
monitores 
 
-Professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Orientadora 
pedagógica, 
Professores e 
monitores  
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Orientadora 
pedagógica, 
Professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 
Rua: Professor Luiz Rosa, 184 – Centro – 13020-260 – Campinas-SP - Fone (19) 3236-2240 

CNPJ 48.856.306/0001-70        www.anabrasil.org        adm@anabrasil.org 
 
 
 

68 
 

 

 

– Relações com variadas 

formas de expressões 

artísticas: música, artes 

plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, teatro, literatura e 

dança; 

 

 

– Vivências éticas e estéticas 

com outras crianças e grupos, 

dialogando com a diversi- 

dade humana, social e 

cultural; 

 

 

 

– Promoção de vivências com o 

conhecimento e a cultura, que 

explorem e estimulem a 

socialização entre sujeitos e 

grupos, por meio de uma 

educação integradora e 

inclusiva que responda às 

necessidades educacionais 

de todas as crianças de 

diferentes condições físicas, 

sensoriais, intelectuais e 

emocionais, classes sociais, 

crenças, etnias, gêneros, 

origens e contextos 

socioculturais e espaciais, 

que se entrelaçam na vida 

social; 

 

 

 

 

 

- Interações que permitam a 

autonomia da criança no pensar 

como calendário escolar, 

contagem, relações 

espaciais, desenvolver 

atividades que explorem a 

noção de grandeza , através 

da comparação entre 

pequeno e grande, alto e 

baixo, atividades culinárias 

(receitas) através da 

Plataforma Google Meet. 

 

 

- Inserir na proposta de 

trabalho atividades de 

integração como: passeios, 

festa a fantasia, festa da 

familia, piquenique, cinma e 

oficinas pedagógicas tudo 

virtualmente de sites que 

permitam essa visita on line. 

 

 

- Possibiltar a realização de 

atividades, onde as crianças 

possam expressar suas 

emoções, história e cultura, 

através de alguns valores 

estéticos como a beleza, a 

harmonia e o equilíbrio; 

 

 - Assegurar que os Planos 

coletivos dos Agrupamentos 

individuais, sejam 

desenvolvidos, bem como a 

elaboração do Plano de 

ensino da Educação 

Inclusiva, o qual alcance 

todas as crianças da escola 

através da Plataforma 

Google Meet;  

 

-  Desenvolver projetos de 

 
 
 
- Orientadora 
Pedagógica, 
Professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora,  
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora,  
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora,  
professores e 
monitores  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora,  
professores e 
monitores 
 

 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
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e fazer com o outro, no cuidado 

pessoal, na auto-organização, 

na saúde, nutrição e bem-estar; 

 

 

 

 

– Relações com o mundo físico 

e social, considerando o 

conhecimento da biodiversi- 

dade e a necessidade de sua 

preservação para a vida, no 

cuidado consigo, com o outro 

e com a natureza; 

 

 

 

 

 

– Interações com as 

manifestações e tradições 

culturais, especialmente as 

brasileiras; 

 

 

 

 

 

– Uso de recursos tecnológicos 

e midiáticos articulados a 

práticas sociais que ampliem 

as  vivências das  crianças  

com  o conhecimento e a 

cultura. 

 

autonomia com as crinças 

Alimentação saudável, 

através de entrega de 

cestas básicas e kit 

hortifrutigranjeiros. 

  

 – Entender a importância do 

Meio ambiente, observar a 

natureza e mudar o olhar 

para o mundo, através de 

atividades sugeridas eplos 

professors no whatsapp. 

 

- Garantir experiências que 

incentivem a curiosidade, a 

exploração, o 

encantamento, o 

questionamento, a 

indagação em relação ao 

mundo físico e social, ao 

tempo e a natureza; 

 

-Propor atividades que as 

crianças ampliem seus 

conhecimentos sobre a 

biodiversidade  e 

compreenda a riqueza da 

vida no planeta, através da 

Plataforma Google Meet; 

 

- Garantir a participação das 

crianças em diferentes 

situações de pesquisa, tais 

como: a diversidade de 

suas raizes culturais, pelo 

whatsapp ou live. 

 

- Propor às crianças o 

reconhecimento da 

multiculturalidade social e 

cultural, bem como com 

brincadeiras, brinquedos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora,  
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe gestora,  
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora, 
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Equipe gestora, 
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Anual 
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comidas, danças das 

diversas regiões brasileiras 

através da Plataforma 

Google Meet; 

 

- Garantir formações e 

capacitações dos docentes 

abordando temas que 

envolvam questões 

tecnológicas, através da 

Plataforma Google Meet; 

 

 

- Equipe gestora, 
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora, 
professores e 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora, 
professores  
 
 
 
 
- Equipe gestora e 
professores  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Equipe gestora e  
professores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora, 
professores , 
monitores 
 
 
 

-  Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Anual 
 
 
 
 
 
-Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Anual 
 
 
 
 
 
 
-Anual 
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- Equipe gestora, 
professores , 
monitores 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora,  
 
 
 
 
 
 
-Equipe gestora e 
professores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
- Anual 

 
Implementação da Gestão 
Democrática 

 

Elaboração e atualização 

coletivas do PP com a 

participação dos diversos 

segmentos. Atuação dos 

colegiados na tomada de 

decisões. 

 

- Realizar reuniões de 

Trabalho Docente Coletivo e 

Grupo de estudos de 

monitores através da 

Plataforma Google Meet; 

 

- Contribuir para o 

fortalecimento das opiniões, 

ideias e ações pedagógicas 

que objetivem sempre a 

qualidade do atendimento às 

crianças através da 

Plataforma Google Meet; 

 

-Garantir a efetivação das 

reuniões de CPA e CE, na 

tomada de decisões, 

conforme Calendário 

escolar; 

 

- Realizar  Reuniões 

Pedagógicas  e reuniões de 

Avaliação Institucional 

conforme Calendário escolar 

através da Plataforma 

 
- Equipe gestora, 
professores , 
monitores  
 
 
 
 
 
 
- Equipe gestora 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Equipe gestora 
 
 
 
 
 
 
 
-Equipe gestora 

 
-  Anual 

 

 

 

 

-  Anual 
 

 

 

 

 

 

-  Anual 
 

 

 
 
 
 
- Anual 
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Google Meet. 

 

 

Manutenção de 100% do 

quadro de pessoal aprovado 

no Plano de Trabalho 

Quadro de pessoal completo 

descrito no Relatório Trimestral 

da UE encaminhado ao NAED  

- Manter o quadro de 

funcionários sempre 

completo, a fim de garantir  

todas as necessidades das 

crianças. 

-  Equipe gestora 
 

-  Anual 
 

 
Realização de 100% dos 

encontros semanais das 

duas horas consecutivas 

para o desenvolvimento do 

Plano de Formação. 

 

Atas de todos os encontros de 

Formação desenvolvidos no 

período. 

 
-Garantir a regularidade 

semanal das reuniões de 

formação, com os 

professores e monitores 

através da Plataforma 

Google Meet, live, etc; 

 

-Garantir que os registros das 

reuniões aconteçam no Livro 

ATAs específicos; 

 

 
-  Equipe gestora 
 
 
 
 
 
 
 
-  Equipe gestora 
 

 

-  Anual 
 
 
 
 
 
-  Anual 
 
 

 

 
Cumprimento das 

disposições da SME sobre 

Calendário Escolar 

 
Cumprimento de 200 dias 

letivos Atendimento às 

orientações do supervisor 

educacional 

 
-Elaborar o Calendário 

escolar, dentro da Resolução 

da SME, a qual dispoe da 

elaboração do mesmo, com a 

participação da equipe 

educativa; 

- Garantir o cumprimento dos 

200 dias letivos; 

 

 
-  Equipe gestora e 
professores 

 

- Março 

Atingir nível de 

classificação igual ou maior 

do que satisfatório 

Índice de qualidade do 

planejamento financeiro - IPF 

Após a análise minuciosa do 
edital de chamamento:  
1 - Verificar a quantidade 
proposta de crianças que 
serão atendidas x valor 
destinado. 
2 - Quantidade de 
profissionais e 
materiais/serviços 
necessários para execução 
do projeto.  
3 - Verificar informações 
junto ao sindicato. 
4 - Levantamento de custos 
dentro de valores aplicados 
no mercado determinando 
assim o valor utilizado para 
cada categoria, sempre 
utilizando do princípio da 
economicidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coord. Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na elaboração 
e na 

implantação 
do plano. 
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Atingir nível de 

classificação igual ou maior 

do que satisfatório 

Índice de qualidade de 

execução do ajuste e 

gerenciamento do recurso - 

IEG 

1 - Contratação profissionais 
com capacidade técnica e 
experiencia comprovada de 
acordo com as exigências do 
cargo, acompanhar 
desenvolvimento desses 
profissionais 
minuciosamente, durante o 
período de experiencia 
evitando assim gastos com 
demissões. 
2 - Acompanhamento e 
analisar todas as solicitações 
de compras e contratação de 
serviços seguindo o princípio 
de economicidade. 
3 -  treinamentos para evitar 
desperdícios de materiais.  
4 – Acompanhamento  
periodicamente valor gasto x 
executado para a adequação 
das despesas no plano de 
aplicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coord. Administrativo 
 

Equipe Gestora 

Durante o 

período de 

execução da 

parceria 

 

Atingir nível de 

classificação igual ou maior 

do que satisfatório 

Índice de qualidade da 
prestação de contas 

- IPC 

1 - Contratação de 
profissional específico para a 
execução da prestação de 
contas. 
2 – Análise e organização de 
toda documentação, de 
maneira a evitar ocorrências 
de erros ou qualquer 
irregularidade que possa 
gerar algum tipo pendência. 
3 – Qualidade nas imagens 
de toda documentação 
inserida no sistema. 
4 – Pontualidade, seguindo o 
prazo determinado pelo 
convenio. 

 

 
 

Coord. Administrativo 
 
 

Assistente 
Administrativo 

 
 

Equipe Gestora 
 
 

 
 

Primeira 
quinzena de 

todos os 
meses. 

 
Trimestralment

e 
apresentação 
ao conselho 
de escola e 

NAAED. 

Atingir nível de 

classificação igual ou maior 

do que satisfatório 

Índice de qualidade 

administrativa/financeira total 

1 - Reunião mensal com os 
colaboradores do setor 
administrativo x gestão, para 
troca de ideias e soluções de 
dúvidas. 
2 - Treinamentos quando 
necessários.  
3 – Gestão de colaboradores, 
aplicando avaliação 
organizacional. 
4 - Avaliação dos resultados 
dos processos administrativo 
financeiro, acompanhando 
assim sua eficiência.  
5 - Verificação mensal dos 
balancetes. 
6 - Submeter todas as 
operações financeiras a 
auditoria externa e 
independente.  

Equipe Gestora 
 

Coord. Administrativo 
 

Assistente 
Administrativo 

Mensalmente 
análise 
contábil. 

 
Mensalmente 

reuniões 
colaboradores. 

 
Trimestralment
e avaliação do 

conselho 
fiscal. 

 
Semestralmen
te análise da 
auditoria e 
avaliação 

organizacional
. 

 


