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1 - Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.

1.1 - Identificação da Unidade Educacional.

Nome: CEI Profº Pierre Weil.1.
Número da Portaria de Autorização de funcionamento: Regimento em andamento2.
Endereço: Rua Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre3.
CEP: 13056-5104.
Telefone: (19) 3226-96455.
Endereço Eletrônico: diretorianavemae@anabrasil.org6.

1.2 - Histórico da Unidade Educacional.

no treinamento das equipes que organizariam os serviços de psicotécnicas do recém-criado Serviço Nacional de
Aprendizagem Co

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

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

mercial (Senac), no Rio de Janeiro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após recolhida a pesquisa e feito o levantamento dos dados coletados, concluiu-se que o perfil da comunidade se
caracteriza da seguinte forma:

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

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

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

GMC – Guarda Municipal de Campinas

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

Visando a aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade escolar, será
desenvolvido o PROIN - Projeto de Integração – que tem por objetivo contribuir para a construção de uma cultura
de paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude, fundamentadas no exercício da cidadania e concebidas
a partir de conceitos como solidariedade e companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como amiga e
protetora da sociedade campineira.

O PROIN sempre contou com parceiros para desenvolver seu trabalho. Um deles, é a equipe do Canil da GMC.
Durante longa data esta parceria provou que dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, instituições
religiosas e ao público em geral, que, com toda a certeza, levou mensagens de paz, respeito e solidariedade. Estas
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ações mostram que a aproximação da instituição com a comunidade fortalece o laço que favorece uma cultura de
paz e a prevenção à violência.

Após um estudo da comunidade entorno da unidade educacional, percebemos que pelo fato do índice de
criminalidade da região ser muito alta e grande parte da família da criança atendida pelo CEI, estar em situação
prisional devido envolvimento direto e/ou indireto nas drogas, as crianças acabam assimilando que, a Guarda
Municipal e a Policia Militar são agentes da violência e não da proteção e solidariedade, e, o programa vem de
encontro a esta realidade para resgatar estas crianças na primeira infância e fortalecer os laços para a prevenção à
violência.
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Centro de Saúde Vista Alegre

Em parceria com o Centro de Saúde Vista Alegre, desenvolvemos e continuaremos com essa parceria no projeto
“Saúde bucal”, o qual, consiste na visita da equipe de odontologia, ensinando a forma correta de fazer a escovação,
através da apresentaçãode teatrinhos, brincadeiras, distribuição de escovas para aqueles que não tem. Também são
emitidos encaminhamentos para aqueles casos mais urgentes para um tratamento e acompanhamento pelos
profissionais envolvidos no projeto.
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Projeto integração Educação Infantil X Ensino Fundamental

Dentro desse projeto combinamos com a escola de Ensino FundamentalProfessora Conceição Ribeiro, que é
a mais próxima do CEI, uma visita com a turma, visando integrá-los a nova vivencia.Os alunos conheceram
as salas de aula, pátio e observaram a rotina da escola, depois da observação os alunos foram a biblioteca
para ouvir histórias e manusear livros. Em seguida visitaram a horta feita pelos alunos da escola.Foi uma
experiência muito rica para as crianças que já fazendo parte do nosso projeto anual.
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Ofereceremos à comunidade o curso abaixo, com duração de 4 meses, visando à capacitação e qualificação do
Currículo. Este curso será ministrado pela profissional sra. Sandra Vicent - Enfermeira do Trabalho - COREN/SP:
345002:

CURSO CUIDADORES DE IDOSOS 120 HORAS MAIS ESTÁGIO

1- Primeiros socorros;

2- Aspecto biológico e envelhecimento;

3- Aspecto psicológico e envelhecimento;

4- Aspecto social do envelhecimento;

5- Afetividade e sexualidade;

6- Alimentação e nutrição;

7- Saúde bucal;

8- Higiene e vestimentas;

9- Atividades da vida e adaptação ambiental;

10- Atividade física;

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 17/376

16/05/2017 às 19:14:35

11- Atividade cultural e lazer;

12- Prevenção de acidentes emergenciais no domicilio;

13- Importância da família e o bem estar do idoso;

14- Estrutura da rede de serviços existentes na sociedade;

15- Direitos humanos, prevenção a violência e maus tratos;

16- Legislação que protege o idoso e o cuidador;

17- Doenças mais comuns no idoso. Fisiologia, prevenção e tratamento;

18- Cuidados com pacientes acamados;

19- Uso do dispositivo de auxilio;

20- Finitude. Assistência ao idoso terminal;

21- Ética e a função do cuidador do idoso;

22- A arte de cuidar, a rotina do cuidador;

23 – Registro de rotina do cuidador e interpretações das prescrições;

24 - Auto cuidado do cuidador;

25 -Estágio supervisionado;

1.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui:

a) Espaço destinado à área administrativa composto de:

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

b) Espaço interno uso comum:

Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente erautilizado na realização
de atividades diversas como: projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca com acervo de livros para
empréstimo e de consulta dos educadores, composta por mesas, armários de aço, TV, DVD, aparelho de som
com CD, data show e lousa, mas com a necessidade de atender a grande demanda do AGIII e nos adequar a
Lei nº 12.796, que torna obrigatória a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos de idade, este
espaço foi transformado também em sala de aula onde trabalhamos com projeto de salas ambientes.
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Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função de educar e brincar, organizada de
forma a atender as diferentes idades, estruturada com armários, almofadas, tapetes, mesinhas, mobiliário de
uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da brincadeira, através do qual a criança
irá entender o mundo ao redor, testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer as regras e também
criá - las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas
durante o ato de brincar neste espaço.

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

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

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

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

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

7h às 11h
13h às 17h

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

7h às 11h
13h às 17h

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

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

7h às 11h
13h às 17h

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

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

1.7.1 - Quadro de horário de professor.

Quadro de horário de professor.1.

Professor:Aline S. Ferreira

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:Professora de Educação Especial

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

Professor:Glaice Kelli B. de Souza

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG I A

PERÍODO

Horários
Tempos
Pedagógicos

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total

07:00h às
11:00h

TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h

11:00h às
13:00h

TDC 2h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor:Irma Maria Consolo

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

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

Turma:AG I B

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

Professor:Milene Meneses Vasconcelos Borges

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG I C

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

Professor:Elisangela Ribeiro da Silva

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II A

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

Professor:Susie Lidiane Santana de Oliveira

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h
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Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II B

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

Professor:Paula Luemi Dias Agosta

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II C

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

Professor:Glaucia Ferreira Vaz

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II D

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

Professor:Priscila Silvano de Souza Justino

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG II E

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

Professor:Miriam Ferreira Malafaia

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III A

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

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III B

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

Professor:Shirley Araujo dos Santos

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III C

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

Professor:Ketlyn Gislaine da Silva

Situação funcitlonal:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

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

Turma:AG III D

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

Professor:Maria de Lourdes Loiola Rodrigues

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III E

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

Professor:Daniela Fabiana de Souza Teixeira

Situação funcional:Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente:22 h

Carga Horária Pedagógica:Não se aplica

Horas Projeto:Não se aplica

Turma:AG III F

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

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

Nome:Claudilene Privado Alves

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I A

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

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

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

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

Nome:Julianade Oliveira Strumendo

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I A

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

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

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

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

Nome:MayaraMachado Fernandes

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I A

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

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

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

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

Nome:Simone de Oliveira Sampaio

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

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

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

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

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

Nome:Cíntia Lima de Moura

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

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

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

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

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

Nome:Keila Maria Anacleto

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

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

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

Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h
Trabalho com a
turma

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

Nome:Luana Mendes Dias de Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

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

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

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

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

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 27/376

16/05/2017 às 19:14:35

Nome:Thaís Pereira Lima

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I B

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

09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h

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

12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h

Nome:Marcia Cristina da Silva Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I C

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

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

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

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

Nome:Elenir Aparecida da Silva

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I C

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

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

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

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

Nome:Helene de Castro Lisboa

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG I C

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

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

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

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

Nome:Regiane de Souza Alves

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG IC

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

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

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

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

Nome:Alessandra de Lima França

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II A

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

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

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

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

Nome:Eliane dos Santos

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II A

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

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

Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h
Trabalho com a
turma

13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h

Nome:Jessica Fernanda Barbosa Xavier Joaquim

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

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

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

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

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

Nome:Jennefer Cristine Camargo

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II B

Turma de Formação:Turma 2

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

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

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

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

Nome:Renata de Oliveira Maciel

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II B

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

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

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

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

Nome:Aline Yasmin Silva

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II C

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

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

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

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

Nome:Hellen Cristina Deodato

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II C

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

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

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

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

Nome:Raquel M. Lopes

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II D

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

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

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

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

Nome:Thaís Tatiana de Souza

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II D

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

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

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

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

Nome:Claudia Alves de Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho:40h

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

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

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

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

Nome:Fabrícia Marcela Cardoso Inocencio

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:AG II E

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

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

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

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

Nome:Simone Aparecida Meche

Jornada Semanal de Trabalho:40h

Agrupamento:Monitora de Apoio

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

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

Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h
Trabalho com a
turma

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

1.7.3 - Quadro de horário da equipe gestora.

Lucia Tereza Magalhães Grana – Diretora Educacional

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
13:00h

07:00h às
13:00h

07:00h às
13:00h

07:00h às
13:00h

07:00h às
13:00h

Hora do
almoço

13:00h às
15:00h

13:00h às
15:00h

13:00h às
15:00h

13:00h às
15:00h

13:00h às
15:00h

Tarde
15:00h às
17:00h

15:00h às
17:00h

15:00h às
17:00h

15:00h às
17:00h

15:00h às
17:00h
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Deise Carla Bugati Preza – Vice Diretora Educacional

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

Hora do
almoço

11:00h às
13:00h

11:00h às
13:00h

11:00h às
13:00h

11:00h às
13:00h

11:00h às
13:00h

Tarde
13:00h às
17:00h

13:00h às
17:00h

13:00h às
17:00h

13:00h às
17:00h

13:00h às
17:00h

Maria Cristina Kanashiro – Coordenadora Pedagogica

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
08:00h às
11:00h

08:00h às
11:00h

08:00h às
11:00h

08:00h às
13:00h

08:00h às
11:00h

Hora do
almoço

11:00h às
13:00h

11:00h às
13:00h

11:00h às
13:00h

13:00h às
15:00h

11:00h às
13:00h

Tarde
13:00h às
18:00h

13:00h às
18:00h

13:00h às
18:00h

15:00h às
18:00h

13:00h às
18:00h

1.7.4 - Quadro de horário de funcionários.

Arisdete da Silva Ozorio - Cozinheira

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

Hora do
almoço

12:00h às
13:00h

12:00h às
13:00h

12:00h às
13:00h

12:00h às
13:00h

12:00h às
13:00h

Tarde
13:00h às
16:00h

13:00h às
16:00h

13:00h às
16:00h

13:00h às
16:00h

13:00h às
16:00h

Francisca Pereira de Souza Lima - Cozinheira

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

07:00h às
11:00h

Hora do
almoço

11:00h às
12:00h

11:00h às
12:00h

11:00h às
12:00h

11:00h às
12:00h

11:00h às
12:00h

Tarde
12:00h às
16:00h

12:00h às
16:00h

12:00h às
16:00h

12:00h às
16:00h

12:00h às
16:00h

Asterlucia Rodrigues de Carvalho - Auxiliar de cozinha
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Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

Hora do
almoço

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

Tarde
12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

Carmen de Souza Silva – Auxiliar de cozinha

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

07:00h às
11:30h

Hora do
almoço

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

11:00h às
12:30h

Tarde
12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

12:30h às
16:00h

Elisete Rodrigues da Silva Santos – Auxiliar de limpeza

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
08:00h às
12:00h

08:00h às
12:00h

08:00h às
12:00h

08:00h às
12:00h

08:00h às
12:00h

Hora do
almoço

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

Tarde
13:30h às
17:30h

13:30h às
17:30h

13:30h às
17:30h

13:30h às
17:30h

13:30h às
17:30h

Maria Jose da Silva - Auxiliar de limpeza

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

Hora do
almoço

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

Tarde
13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

Rute de Oliveira Silva Menezes - Auxiliar de limpeza

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

07:00h às
12:00h

Hora do
almoço

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h

12:00h às
13:30h
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Tarde
13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

13:30h às
16:30h

Moises Gonçalves de Carvalho -

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
08:00h às
11:30h

08:00h às
11:30h

08:00h às
11:30h

08:00h às
11:30h

08:00h às
11:30h

Hora do
almoço

11:30h às
13:30h

11:30h às
13:30h

11:30h às
13:30h

11:30h às
13:30h

11:30h às
13:30h

Tarde
13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

Ana Claudia Aparecida Dias - Auxiliar de limpeza

Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Manhã
09:00h às
12:30h

09:00h às
12:30h

09:00h às
12:30h

09:00h às
12:30h

09:00h às
12:30h

Hora do
almoço

12:30h às
13:30h

12:30h às
13:30h

12:30h às
13:30h

12:30h às
13:30h

12:30h às
13:30h

Tarde
13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

13:30h às
18:00h

1.8 - Composição dos colegiados da Unidade Educacional

Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.

Segundo o programado em nosso Calendário Escolar serão realizados durante o ano de 2017, quatro encontros com
as famílias /comunidades para tomadas de decisões sobre o andamento do trabalho pedagógico da unidade escolar.

De acordo com a Lei 6662/1991, o Conselho de Escola tem como objetivos:

I - Ser à base de democratização da gestão do sistema municipal de ensino, com a participação ativa do munícipio,
como sujeito do processo educacional;

II - Propiciar a mais ampla participação da comunidade no processo educacional da unidade, reconhecendo o seu
direito e o seu dever quanto a isso;

III - Garantir a democracia plena na gestão financeira da unidade, naquilo em que ela tem autonomia em relação à
receita e as despesas;

IV - Contribuir para a qualidade do ensino ministrado na unidade;

V - Integrar todos os segmentos da unidade na discussão pedagógica e metodológica;

VI - Integrar a escola nos contexto social, econômico, cultural em sua área de abrangência;

VII - Levar a Unidade Escolar a interagir em todos os acontecimentos de relevância que ocorreram ou que venham
a ocorrer em sua área de abrangência;
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VIII - Ser uma das instâncias da construção e do exercício da cidadania.

Diante dessa realidade em termos uma Gestão Democrática Participativa contamos efetivamente com a
participação desse colegiado para a melhoria na qualidade do atendimento às nossas crianças.

Citaremos abaixo algumas ações realizadas com a participação do nosso Conselho Escolar, no ano de 2016.

Realizamos algumas ações com a participação das famílias.

1ª- Reunião do Conselho Escolar: As duas reuniões que tivemos com o conselho escolar foi de suma importância
para o bom andamento da escola. Na primeira, os pais se comprometeram de serem atuantes dando suas
contribuições para que o projeto pedagógico aconteça em todas as suas dimensões. Na segunda reunião eles
tiveram acesso a prestação de contas da unidade com o objetivo de apreciar as contas pagas com os recurso
enviados pela SME, referente ao primeiro trimestre do ano de 2016.

2ª- Foi realizada no mês de maio, um dia de interação entre família e escola. Os pais foram convidados para uma
reunião e ao chegarem à escola, surpreenderam - se com um ambiente todo preparado para que eles tivessem um
momento com os seus filhos em sala de aula a fim de conhecerem a rotina das crianças. Tiveram o privilégio de
participar da rotina das crianças. E receberam lembranças confeccionadas pelas crianças. Após as atividades,
tivemos um retorno muito positivo das famílias pela surpresa preparada com muito carinho.

3ª- Festa da Família - Essa festa aconteceu no mês de setembro. As crianças apresentaram danças e músicas típicas
dessa festa e tivemos uma grande participação das famílias que vieram prestigiar seus filhos. O Conselho teve uma
participação muito atuante neste evento.

As reuniões ocorrem quatro vezes ao ano.

Cronograma de reuniões para o ano de 2017:

23/02 –Assembléia de Pais e Educadores para eleição do novo conselho de escola para a vigência de 2017

31/03- 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Escola

02/06– 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Escola

04/08– 3ªReunião Ordinária do Conselho de Escola

27/10– 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Escola

SEGMENTO CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
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PAI

Tais de Almeida Lopes da Silva Ana Paula de Souza Ferreira Reis

Luciane dos Santos Silva Fátima Aparecida da Silva

Natalia madalena Fernandes Elisangela Cristina de Oliveira

Cristiane Aparecida Polveri Fernando Cesar Ribeiro

Nathália Oliveira Margonar dos Santos Anisio Ferdinando de Andrade

Ana Paula Grigdlon Lima Rosa Santos

Priscila Borges da Silva Araujo Sandra Aparecida Vicente

Guilhermina Nunes da Silva Jessica Gonçalves dos Santos

Rafael Correia de Lima Adeliane Bayma Santos Ribeiro Adão

Marcio Bizarro

DOCENTE

Susie Lidiane Santana de Oliveira Milene Meneses Vasconcelos Borges

Irma Maria Consolo GlaiceKelli B. de Souza

Maria Cristina Kanashiro Deise Carla Bugati Preza

FUNCIONÁRIO

Carmen de Souza Silva Alessandra de Lima França

Maria José da Silva Jessica Fernanda Barboza X. Joaquim

Simone de Oliveira Sampaio Regiane de Souza Alves

Astelucia Rodrigues de Carvalho Ana Claudia Aparecida Dias

Cintia Moura Lima Mayara Machado Fernandes

Moisés Gonçalves de Carvalho Marcia Cristina da Silva Oliveira

MEMBRO NATO Lúcia Magalhães Grana

2 - Avaliação institucional participativa

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

A autoavaliação é um processo constante, uma oportunidade para se avaliar a instituição em todos os seus aspectos,
que visa identificar os pontos positivos e, principalmente, em quais pontos a instituição deve avançare propor
medidas que melhorem a qualidade de toda a estrutura e as ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem, de modo
a se construir uma Unidade Escolarcada vez mais sólida, o que só será concretizado com a conscientização de todos
sobre a importância e necessidade da participação ativa nesse processo.
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Com base nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009), temos:

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

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo
participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto pedagógico da unidade
educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento. Através da mobilização e participação da
comunidade na avaliação temos uma qualidade da instituição de educação infantil, maiores ganhos para as crianças,
para a sociedade e para a educação brasileira. Por isso, é muito importante que todos os segmentos da comunidade
sejam convidados a participar.

Acentuamos de forma positiva a presença do Conselho de Escola, o qual tem muito a contribuir para aprimorar a
gestão democrática como espaços de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, finacneiras e
políticas da escola. Dessa forma, o Conselho de Escola se torna um aliado na luta pelo fortalecimento da unidade
escolar e na democratização das relações de ensino. A democratização da gestão por meio do fortalecimento dos
mecanismos de participação na escola, em especial do Conselho Escolar, pode-se apresentar como uma alternativa
criativa para envolver os diferentes segmentos da comunidade local e escolares nas questões e problemas
vivenciados pela escola. Esse processo, certamente, possibilitará um aprendizado coletivo, cujo resultado poderá
ser o funcionamento da Gestãso Democrática na escola e a consolidação desse por meio deste coletivo.

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

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

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

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

1º Momento:

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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre:

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,

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

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

2º Momento:

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

2.2 - Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos:

2.2.1 - Processos de ensino e aprendizagem.

A Unidade Escolar visa a educação infantil e o desenvolvimento como um trabalho na formação de crianças, cujo
objetivo é que elas se tornem aptas para viver numa sociedade democrática, multidiversificada e em constante
mudança.

Na escola consideramos desafiador conseguir adaptar uma prática pedagógica que atenda essas necessidades.
Então, diversificam-se as atividades visando proporcionar um trabalho mais adequado possível.

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

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

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

Ações:

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

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

De acordo com o Ministério da Educação e Secretaria de Educação Básica (2009), são sinais,
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“[...] que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo.”

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

Os indicadores apontam se as Crianças estão alguns:

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

2.2.2 - Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

Consideramos abaixo as metas alcaçadas com sucesso:

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

2- Implementar os projetos descritos na proposta pedagógica com as crianças.

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

4- Realizar as reuniões previstas no calendário escolar.

5- Aumentar o acervo de livros infantis e o acervo didático pedagógico.

6- Cumprir com todas as determinações estabelecidas nas resoluções anuais da SME.

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

Estrátegias:

1- Manter o atendimento prestado dentro da capacidade firmada para este convênio;

Proceder á matrícula de novas crianças cada vez que houver vaga.

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

Promoção de festas,eventos, passeios e atividades culturais.

3- Manter o quadro de recursos humanos compatível com o atendimento prestado. Contratação imediata de novo
funcionário a cada demissão, levando em conta a habilitação profissional exigida para o cargo a ser ocupado.

4- Reuniões com a equipe técnica e operacional para integração da equipe, planejamentos e avaliações;

Reuniões com os pais duranteo ano para apresentação de relatórios de trabalho e relatórios de desenvolvimento das
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crianças;

Reuniões de diretoria com o objetivo de acompanhar, pedagógica e financeiramente a entidade, garantindo seu
pleno funcionamento.

5- Compras de livros, jogos educativos, brinquedos, materiais pedagógicos para uso das crianças e outros materiais
de consumo necessários a execução do projeto pedagógico.

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

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

2.2.3 - Projetos desenvolvidos.

Professora Glaice Kelli B. Souza – AG I A

[...]A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma transacional
em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento individual
em permutações constantes com o pensamento coletivo. [...] (Almeida, 1995, p. 11)

É na educação infantil que encontramos o sentido da infância, de ser criança, de seu desenvolvimento e do meio
social em que vive. É na educação infantil que a criança adquire sua base fundamental para a vida.

Desta forma, esta turma é formada por 17 meninas e 14 meninos, na faixa etária de 10 meses até 02 anos a serem
completos até o final deste ano letivo. Poucas crianças já frequentavam o CEI no ano anterior e continuam conosco
ainda no agrupamento I, mas a grande maioria da turma é composta por crianças que freqüentam o CEI pela
primeira vez.

Iniciamos o ano letivo 2016 com a recepção das crianças que estavam emfase de adaptação, sendo necessário
despertar a confiança e o afeto das crianças de modo que este período fosse tranquilo e acolhedor, desta forma,
preparemos um ambiente acolhedor e lúdico, com brinquedos sempre ao alcance das crianças e com músicas
infantis.

Segundo Wallon (1995), podemos despertar o interesse da criança em seus conhecimentos prévios, exterioridades
da afetividade, da motricidade e da inteligência, desenvolvendo com as crianças experiências que agucem o seu
desejo pelo aprendizado de forma lúdica, intensificando o aprender brincando, de modo que elas se apropriem de si
enquanto indivíduos, dos aspectos físicos do espaço, das pessoas próximas a elas, envolvendo-se nos aspectos da
linguagem, da cultura e nas estruturas de cada estágio que a criança vive em seu processo de desenvolvimento,
enfatizando nele dois elementos importantes, a imitação e o brinquedo.

O ambiente foi preparado para receber as crianças de forma acolhedora, deixando a sala colorida e enfeitada com
diversos animais e móbiles pendurados no teto, com músicas e desenhos apropriados para esta faixa etária.
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Durante o período de adaptação, fizemos integração com outras turmas e passeios pelo CEI, assim como atividades
externas a fim de explorar ao máximo o interesse das crianças.

Nossa rotina diária começou com a recepção das crianças com vídeo, logo após a chegada de todos fizemos uma
roda musical, onde cantamos músicas infantis variadas estimulando a linguagem oral e coordenação motora global.
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Ainda em sala, servimos o café da manhã, seguido de atividades pedagógicas que incluíram também, brincadeiras
no parque onde foi estimulado o convívio social, troca, estimulações motoras globais, pátio, onde trabalhamos
circuitos, atividades motoras, interação social, no tanque de areia, onde desenvolvemos atividades que estão
relacionas aos sentidos e convivência com o meio, atividades e brincadeiras pedagógicas dirigidas baseadas sempre
nos projetos e nas semanas temáticas.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 43/376

16/05/2017 às 19:14:35

O almoço foi dividido em dois ambientes, onde as crianças menores se alimentavam no lactário e as crianças
maiores, no refeitório. Após o almoço seguíamos com o momento do sono.

À tarde, tínhamos início com um lanche, seguido de brincadeiras juntamente com as monitoras, jantar e saída das
crianças. As trocas eram realizadas de acordo com a necessidade de cada criança.
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Trabalhamos também a importância de compartilhar, por isso, temos toda sexta-feira o dia do brinquedo que as
crianças trazem de casa.

E ainda trabalhamos o lúdico e as contações de história, para estimular a criatividade e o faz de conta, as rodas
musicais para estimulação auditiva, coordenação e oralidade, nas sextas-feiras em cena, onde cada turma fez uma
apresentação para todos os amiguinhos das outras turmas e após as encenações, dançamos. E ao final de todo mês,
comemorávamos os aniversariantes com muita alegria.
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Trabalhamos os projetos Linha do tempo de cada criança, onde buscamos pensar sobre a origem e concepção de
cada criança presente neste agrupamento, sua família, onde vive e como lida com sua concepção histórica no
mundo. Realizamos atividades que buscaram investigar e trabalhar junto com a família, para trazê-los para mais
próximos do ambiente escolar e conhecer a história de cada um dos nossos bebês, buscando desenvolvê-los em sua
plenitude dos aspectos motores, cognitivos e emocionais, com confecção de chamadinha com a foto do rosto de
cada criança, confecção de um painel contendo uma pesquisa familiar e fotos das crianças recém-nascidas.
Atividades com placas sensoriais, teatro com fantoches, roda musical, faz de conta com sapos e ursos e exploração
de brinquedos que as crianças trazem de casa nas sextas-feiras.
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Estações do ano: Verão. Sua influência e hábito, onde buscamos despertar nas crianças pequenas a curiosidade
através de atividades lúdicas sobre os fenômenos da natureza e como eles influenciam o nosso cotidiano.

Realizamos atividades externas envolvendo cavalinhos, trenzinho com caixas de papelão e culinária. Aproveitamos
e fizemos também uma culinária com as crianças.
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Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação, nesse projeto percebemos a necessidade em criar
condições, mecanismos e atividades que permitiam as crianças da Educação Infantil ver com outros olhos a
natureza, as árvores e as plantas que estavam ao seu redor, inclusive no próprio ambiente escolar, visto que, a
maioria das crianças não preserva o meio ambiente por não se sentir tocado, instigado ou curioso, apenas se
apropriam dos frutos que as árvores produzem, sobem nas árvores ou utilizam sua sombra. Desta forma,
trabalhamos com a confecção de massa de modelar, blocos de montar, atividade sensorial com barbante, algodões,
pincéis de cerdas longas e esponja de louça, bolinhas coloridas e culinárias e plantação de feijão envolvendo as
famílias.

Estações do ano: Outono e Inverno, suas influências e hábitos,teve como objetivoatingir o universo sensível da
criança, através de uma linguagem simbólica utilizando materiais simples que possam aumentar a curiosidade da
criança pequena enriquecendo-as com novas aprendizagens e experiências sobre a vida e o mundo que as cerca. As
atividades relacionadas a esse projeto envolveram contato com folhas secas, o uso de roupas adequadas a cada
temperatura e colagem.
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Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016. Trabalhamos basicamente a confecção do painel e situações de interação
entre as crianças, entre crianças e adultos, estimulando a criança a adquirir confiança e fortalecimento da
musculatura, contribuindo para o desenvolvimento da consciência corporal, que nessa idade a criança já começa a
reconhecer a imagem de seu corpo, o que ocorre principalmente por meio das interações sociais que estabelece as
brincadeiras.

Estações do ano: Primavera, sua influência e hábitos. Neste projeto trabalhamos o senso de preservação da
natureza, diferenciando as quatro estações do ano despertando a importância de cada uma para nossa vida além de
embelezar a natureza.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 49/376

16/05/2017 às 19:14:35

 

Psicomotricidade através da música. Realizamos atividades que despertaram nas crianças a curiosidade através
de atividades lúdicas em relação a si enquanto sujeito, sua identidade e autonomia, conhecendo a si mesmo e ao
outro, através de conteúdos específicos para esta faixa etária, envolvendo principalmente atividades de equilíbrio,
tonicidade, coordenação global, coordenação fina e óculo-manual.
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Animais – criação e sua evolução desde os dinossauros. Optamos em separar as categorias de animais entre os
agrupamentos a fim de otimizar o tempo, devido a quantidade de projetos a serem trabalhados, assim o AG I – A,
ficou com animais aquáticos, trabalhamos então, através de musicas, histórias e confecção de painel.

Profissões diurnas e noturnas, esse projeto teve como principal objetivo ampliar seu repertório e contato com
práticas sociais, propondo práticas educativas e convidando as famílias a participarem mais do contexto
educacional de seus filhos.
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E as semanas educativas que abordaram os temas Semana da energia, cidadania e meio ambiente, onde
abordamos a necessidade de economizar nossos recursos naturais e a confecção de um painel demonstrando fontes
de energia renováveis focando na preservação do meio ambiente.

Na Semana da pipa sem cerol, realizamos brincadeiras lúdicas para conscientizar que para brincar e se divertir é
preciso segurança. Confeccionamos pipas de Montessori e “foguetinhos” (brinquedos feitos com bola de papel,
fitas de crepom e barbante), para as crianças brincarem ao ar livre.
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Esse ano além da festa da família, tivemos outros momentos em que trouxemos as famílias mais vezes para
próximo da escola, proporcionando momentos únicos.

Na Semana da Família, fizermos lindas apresentações para as famílias de nossas crianças. Foi uma linda festa com
a participação e colaboração de todos!
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Nossa Semana da Criançafoi um verdadeiro sucesso! Cheio de novidades, com dia do sorvete, piscina de gelatina,
banho de mangueira, piscina de tinta, piscina de bolinhas e brinquedos infláveis, experiências sensoriais com
bolinhas gelatinosas, macarrão, massa de modelar feita com farinha de trigo e placas sensoriais.
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Recebemos a visita da Dentista para conferir a higiene bucal de nossos pequenos.

E para finalizar esse ano letivo maravilhoso de 2016, encerramos com a Escola Aberta, onde apresentamos todo o
trabalho que foi desenvolvido com as nossas crianças.
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Professora : Irma Maria Cônsolo-Agrupamento I B

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”

Paulo Freire, 1996

A Educação Infantil tem objetivo oportunizar a socialização dos pequenos e privilegiar as mais diversas interações.

O agrupamento I objetiva o desenvolvimento integral das crianças de zero a um ano e seis meses de idade,
proporcionando vivências de situações lúdicas, livres e orientadas; visando a construção da autonomia e do
crescimento e a formação de hábitos, valores e atitudes.

Portanto, o papel dos educadores do agrupamento I será de mediadores, proporcionando situações de
desenvolvimento e aprendizadopara que os objetivos traçados sejam alcançados.

O período de adaptação ocorreu com tranquilidade respeitando a individualidade de cada criança, facilitando e
tornando menos doloroso para a criança a desvinculação da família. Foi desenvolvidas atividades de integração
com outras salas do CEI, atividades e brincadeiras em espaços externos do CEI.
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A roda de conversa é uma atividade diária, acontece sempre antes do café, logo após a entrada das crianças. Na
maioria das vezes a roda é realizada na sala, mas pode acontecer no pátio, no parque, embaixo de uma árvore ou
qualquer outro local que acomode bem as crianças.

No CEI temos dois espaços para as refeições, o lactário e o refeitório, onde as crianças maiores que já conseguem
se alimentarem sozinhas vão para o refeitório e os menores que necessitam de auxilio vão para o lactário.Durante o
decorrer do ano, estimulamos as crianças a comerem sozinhas e experimentarem todos os alimentos oferecidos no
CEI.
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A hora do sono acontece logo após o almoço e jantar as crianças descansa em um ambiente acolhedor, tranquilo e
confortável. São colocados colchões por toda sala, com uma canção de ninar, para completo relaxamento das
crianças, é fechada todas as cortinas.

Junto á rotina e ás atividades planejadas, o agrupamento I também está inserido nos projetos da escola como:

Linha do tempo de cada criança: No projeto Linha do tempo foi trabalhado com as crianças pequenas a curiosidade
através de atividades lúdicas em relação a si enquanto sujeito, sua identidade e autonomia, conhecendo a si mesmo
e o outro,sua origem e concepção de cada criança, sua família, onde vive e como lida com sua concepção histórica
no mundo através de pesquisa, sendo confeccionado um painel contendo uma pesquisa familiar e fotos das crianças
recém-nascidas. Atividades com placas sensoriais, teatro com fantoches, roda musical, faz de conta com sapos e
ursos e exploração de brinquedos que as crianças trazem de casa nas sextas-feiras.

Estações do ano: Verão, sua influência e hábitos: Trabalhamos com os pequenos a curiosidade através de atividades
lúdicas sobre os fenômenos da natureza e como eles influenciam o nosso cotidiano. Realizamos atividades externas
envolvendo cavalinhos, escorregador, trenzinho com caixas de papelão e tanque de areia. Atividades com circuito
para estimulação motora com bambolês, pegadores, prendedores, colchonetes, cordas e bolas. Passeios pelo CEI,
trenzinhos utilizando lençóis.
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Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação: Neste projeto buscamos realizar atividades que permitissem
às crianças da Educação Infantil ver com outros olhos a natureza, as árvores e as plantas que estão ao seu redor,
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inclusive no próprio ambiente escolar.Desta forma trabalhamos com a confecção de massa de modelar, blocos de
montar, atividade sensorial com barbante, algodões, pincéis de cerdas longas e esponja de louça, bolinhas coloridas,
culinárias, plantação de feijão envolvendo as famílias e passeios pelo CEI.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 61/376

16/05/2017 às 19:14:35

Estações do ano: Outono e inverno, suas influências e hábitos: Realizamos atividades lúdicas com as crianças
pequenas para despertar a curiosidade através de fenômenos da natureza. Com esse projeto trabalhamos através de
uma linguagem simbólica utilizando materiais simples que aumentaram a curiosidade das crianças, enriquecendo-
as com novas aprendizagens e experiências sobre a vida e o mundo que as cerca. Tivemos contato com folhas
secas, o uso de roupas adequadas a cada temperatura e colagem.

E as semanas educativas que abordaram os temas Semana da energia, cidadania e meio ambiente, onde abordamos
a necessidade de economizar nossos recursos naturais e a confecção de animais e fontes de energia renováveis
focando na preservação do meio ambiente, utilizando técnicas de pinturas com guache.

Na Semana da pipa sem cerol, realizamos brincadeiras lúdicas em conjunto com os agrupamentos I A e I Cpara
conscientizar que para brincar e se divertir é preciso segurança. Confeccionamos pipas de Montessori e
“foguetinhos” (brinquedos feitos com bola de papel, fitas de crepom e barbante), para as crianças brincarem ao ar
livre.

A semana mais esperada do ano foi a semana da criança em que nos organizamos para proporcionar aos nosso
pequenos um momento lúdico com muita diversão, contamos com brinquedos infláveis, banho de esguicho , um dia
de sorvete, cinema um dia de integração com o agrupamento II.

Na semana da família foi proposto um desenho que retratasse o ambiente familiar, e uma festa em que os familiares
dos nossos alunos vieram até a escola para prestigiar as apresentações de cada turma.

No projeto a respeito das olimpíadas e paraolimpíadas foi feita a confecção de painel, e através de brincadeiras
foram trabalhadas habilidades motoras, desenvolvimento corporal muscular, buscando a interação entre as crianças,
a aplicação de regras foi trabalhada e desenvolvida de forma lúdica de acordo com o entendimento da turma.
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Junto com a primavera trabalhamos a importância da estação, trazendo para a rotina da sala de aula a beleza das
flores e a importância da preservação do meio ambiente, fazendo a comparação entre o clima e os aspectos das
estações já trabalhadas.

PROFESSORA: GLAUCIA VAZ - AGRUPAMENTO I C

O AGI C do CEI Nave Mãe Prof. Pierre Weill, estão matriculadas no ano de dois mil e dezesseis (2016), trinta e
três crianças, distribuídas em um grupo heterogêneo com idade e fases de desenvolvimento misto, desde criança
bem pequena, com quatro meses até criança de um ano e nove meses.

Por se tratar de sala onde as fases de desenvolvimento são plurais as proposta norteadora para atender as
necessidades da criança e a diversidade do currículo na Educação Infantil, deverá ter tempos e espaços coerentes
com a fase do desenvolvimento no Estágio sensório-motor, que vai do zero até dois anos de idade, com atenção
especial ao início do desenvolvimento das coordenações motoras, quando a criança aprende a conhecer e
diferenciar objetos fora do próprio corpo e seu pensamento está diretamente vinculado ao mundo concreto.
(PIAJET, 1971)

Atendendo o perfil da turma AGI C, a organização das crianças em sala foi feita de acordo com a necessidade da
proposta da atividade a ser realizada, porém prevendo uma flexibilidade planejada de acordo com os objetivos
propostos, para que a troca de experiências sempre aconteça, podendo haver momentos em que a atividade tenha
participação somente das crianças que andam, ou somente para as crianças que engatinham ou somente para as que
ainda não engatinham ou para todo o grupo.

A roda de conversa é uma atividade diária e pode acontecer em diferentes situações, como por exemplo, na hora do
café, após a contação de histórias, durante o lanche, para cantarmos músicas e etc. Na maioria das vezes a roda
foirealizada na sala, mas pode acontecer no pátio, no parque, embaixo de uma árvore ou qualquer outro local que
acomode bem as crianças.

O banho é diário na Creche, é um momento de afetividade que permite grandes trocas de carinho e ternura da
criança com o adulto.

Neste ano de 2016, tivemos a visita dos dentistas do Posto de Saúde da comunidade. Eles acompanharam a
escovação e olharam os primeiros dentinhos de cada criança do agrupamento I.
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Temos na Creche o lactário onde as crianças realizam as refeições (café, almoço, lanche e jantar). Durante o
decorrer do ano, estimulamos as crianças a comerem sozinhas, algumas já conseguem, outras estão bem próximas
de conseguir.

As crianças que no ano de 2017 irão para o AGII almoçam no refeitório, não mais no lactário.

Após o almoço e jantar as crianças descansam em um ambiente acolhedor, tranquilo e confortável. São colocados
colchões por toda sala, com uma canção de ninar, para completo relaxamento das crianças, é fechada todas as
cortinas.
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O solário é um dos espaços que é usado diariamente, as crianças adoram! No solário é feito contação de histórias,
cantigas de músicas e danças, atividades com pinturas, brincadeiras com bolas, bolhas de sabão, blocos de
madeira... enfim, é um espaço bem utilizado pela turminha.

As atividades de encaixe e picar revistas proporcionam ao bebê o desenvolvimento da coordenação visual e motora,
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em que ele irá experimentar a solução de problemas, pois os encaixes possuem alternativas restritas. Nas atividades
de empilhar trabalhamosa coordenação visual e motora e a noção espacial e no picar a psicomotricidade.

Nesta faixa etária, os bebês adquirem muitas conquistas: caminhar, correr, balbuciar, falar as primeiras palavrinhas,
ter mais autonomia, tudo isso em um espaço curto de tempo e as histórias contribuem muito neste
desenvolvimento. Ela é um excelente instrumento para desenvolver a audição, a fala e a expressão corporal e
representa uma fonte rica em estímulos.

Os bebês desde muito cedo procuram as outras crianças com olhares, esboçando sorrisos e sons, tentando através
do corpo tocar no colega. A ação pedagógica na turma de bebês deve favorecer o encontro entre eles em diferentes
espaços e momentos do dia.
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A pintura dá às crianças a possibilidade de explorar diferentes materiais e, assim, se aproximar de uma importante
expressão artística. Na fase da infância estimular os sentidos das crianças pode auxiliar no desenvolvimento da
coordenação motora, na percepção das cores, entre outros benefícios. Atividades com diferentes materiais escolares
como a tinta guache e giz de cera, por exemplo, podem oferecer experiências diferentes e o contato direto com
objetos que elas ainda não conhecem ou não estão acostumadas a lidar no dia-a-dia.
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As brincadeiras no parque e pátio foram recreativas por terem regras simples e flexíveis, como as brincadeiras com
bolas, no gira-gira, motocas, balanço e nos pneus. Visamos o desenvolvimento da autonomia, cooperação e
coordenação motora grossa das crianças.

A hora do brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, pois desenvolve sua psicomotricidade e é
brincando que as crianças descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social.

Faz parte da rotina da sala estimular o convívio e interação com outras crianças, o brincar desenvolve aptidões
físicas, mentais e emocionais.

Brincar é um direito da criança, além de ser de suma importância para seu desenvolvimento.

Brincadeiras em sala de aula
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Brincadeiras no Parque

Brincadeiras no TANQUE DE AREIA

Brincando no Pátio / Gramado
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Integração com outras salas

As integrações do AGI – C com outras turmas foi programada, para que a criança aprenda a viver com crianças de
diferentes faixas etárias, as crianças se sintam importantes em ensinar, ter paciência, carinho com os menores,
troquem experiências. Foi um momento prazeroso tanto para as crianças quanto para nós, pois as crianças maiores
cantaram, dançaram e brincaram bastante com os menores.
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Projeto Linha do Tempo da Criança

O projeto foi muito rico para as nossas crianças, pois foi trabalhado o histórico familiar de cada criança e assim
trabalhamos sua identidade e autonomia. Aproveitamos para trabalhar uma exploração significativa do próprio
corpo e de tudo que os rodeiam, vivenciando situações que contribuíram para a construção do conhecimento de si,
do outro e do mundo.

Projeto Estações do Ano - Verão e suas influências e hábitos

Este foi um Projeto que as crianças adoraram! Afinal, quem não gosta do verão?

Apresentamos às crianças a importância dessa estação do ano e o modo como ela interfere no modo de nos
vestirmos e nos alimentarmos, desenvolvemos atividades que demonstraram hábitos e costumes alimentos e
vestimentas dessa estação.
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Projeto Plantas – Germinação, cultivo, colheita e manipulação

Foi desenvolvido com as crianças atividades que pudessem fornecer contato com sementes, fizemos o plantio do
feijão, onde as crianças acompanharam seu crescimento e trabalhamos a história João Pé de Feijão.

Projeto Estações do ano - Outono e inverno e suas influências e hábitos

Neste Projeto trabalhamos os hábitos e costumes das estações mais frias do ano. Desde a sopinha que comemos no
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inverno, passando pela toca e luvinha que usamos para nos aquecer. No Outono trabalhamos as cores (laranja e
amarelo) das folhas das árvores que caem no chão.

 

Projeto Psicomotricidade através da música

Neste Projeto trabalhamos a curiosidade através de atividades lúdicas em relação a si enquanto sujeito, sua
identidade e autonomia, conhecendo a si mesmo e o outro, envolvendo principalmente atividades de equilíbrio e
tonicidade (obstáculos de pequena altura, escalar, saltar, engatinhar, andar, correr, andar em linha reta, se equilibrar
em cima de bolas grandes, rastejar, rolar e obstáculos), coordenação global (atravessar obstáculos, pegar e jogar
objetos, brincadeiras com bolas, cordas, bambolês, dançar e imitar), coordenação fina e óculo-manual (dobrar
papel, rasgar papel, enrolar papel, carimbar papel, colar papel, colorir/pintar com giz de cera e pincéis, montar
blocos, modelar massinha ou argila), ou seja, todas as atividades que realizamos no decorrer do ano, se enquadram
neste projeto.
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Projeto Olímpiadas

Neste projeto trabalhamos através de conversas diárias e atividades lúdicas, preparando espaços para atividades de
percurso e circuito com obstáculos. Brincadeiras de comando de movimentos de acordo com a faixa-etária,
atividades com bolas, atividade de elaboração contextualizada de painel confeccionado pelas crianças com os
símbolos das Olimpíadas.

Projeto Estações do ano - Primavera, sua influência e hábito

O projeto foi trabalhadocom o objetivo de criar na criança o senso de preservação da natureza, diferenciando as
quatro estações do ano despertando a importância de cada uma para nossa vida além de embelezar a natureza.
Vivenciamosa alegria da estação com a presença multicolorida das flores, levando a criança a contemplar as suas
maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza proporciona.
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Projeto Animais – criação e sua evolução desde os dinossauros

Este projeto teve como finalidade ampliar o repertório de imagens e sons dos animais conhecidos pela turma,
enfatizando o respeito e o cuidado com os mesmos. O projeto foi dividido da seguinte forma, o agrupamento I ficou
com os animais do fundo do mar, o agrupamento II com os animais que voam e o agrupamento III com os animais
que andam. A turminha do agrupamento I conseguiu assimilar vários bichinhos do fundo do mar, mas os que se
destacaram foi o peixinho e a baleia.

Fizemos uma integração com o agrupamento III, onde as crianças puderam pintar e montar peixinhos feitos de
palitos de sorvete.
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Projeto Profissões

Este Projeto foi trabalhado com as famílias, pedimos as famílias que desenhassem a profissão que gostariam que
seus filhos seguissem quando crescessem.

Semana de Energia, Cidadania e Meio Ambiente

Trabalhamos com as crianças fontes de energias renováveis, energia solar e energia eólica (ventos) e como
economizar energia. Por ser algo do dia a dia deles, foi trabalhado de forma lúdica e simples, o que tornou o Projeto
gostoso e fácil para os pequenos.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 76/376

16/05/2017 às 19:14:35

Semana da Pipa Sem Cerol

Trabalhamos com as crianças o perigo de soltar pipa com cerol; foi estimulado no berçário as brincadeiras com a
Pipa, foi um momento prazeroso, as crianças aproveitaram ao máximo.

Semana da Família

Começamos a semana da família vendo e mostrando as fotos de cada um, sempre mostrando e dizendo, quem era o
Papai, mamãe, vovó, vovô e etc. As crianças reconheciam os parentes e se reconheciam nas fotos, foi uma
atividade muito prazerosa. Foi um momento riquíssimo, as crianças adoraram.

Para finalizar, cada agrupamento fez uma apresentação. A turma do AGI-C apresentou a música “Estátua – O reino
das crianças”.
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Semana da Criança

Durante a semana da criança, realizamos atividades extraclasse, variadas e interessantes, visando dar à criança
oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, valorizando assim a criança, estimulando sua auto-estima,
desenvolvendo o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e
visual da criança. As crianças adoraram essa semana, brincaram no pula pula, na piscina de bolinha, fizeram
integração com os outros AGI’s....
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Semana da Criança

Durante a semana da criança, realizamos atividades extraclasse, variadas e interessantes, visando dar à criança
oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, valorizando assim a criança, estimulando sua auto-estima,
desenvolvendo o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e
visual da criança. As crianças adoraram essa semana, brincaram no pula pula, na piscina de bolinha, fizeram
integração com os outros AGI’s....
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Através de vários recursos trabalhamos a psicomotricidade que esta relacionada ao movimento corporal, por meio
da musicalidade e explorando as sensações do corpo a turma passou por diversas experiências envolvendo
atividades musicais, o circuito das sensações utilizando diversas partes do corpo, fazendo com que as crianças
tenham noções corporais e desenvolvam a coordenação motora.
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O projeto das profissões trouxe para o ambiente escolar a família dos alunos fazendo com junto com aprendizagem
das diversas praticas sociais de trabalho a família participasse efetivamente do desenvolvimento das crianças no
contexto do projeto.
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Quando o assunto foi animais, nosso agrupamento ficou responsável por trabalhar os animais que viviam na água,
buscamos em musicas, desenhos animados, historias e brincadeiras relacionar os animais aquáticos com o cotidiano
dos nossos alunos.

Parafechar o ano com chave de ouro finalizamos as atividades do ano letivo com a escola de portas abertas em que
foram expostos todos os trabalhos realizados durante o ano.
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Professora: Jaqueline de Paiva Guimarães Carvalho Nogueira -Agrupamento II A e B.

“Cultivaremos antes de tudo, este desejo inato na criança de se comunicar com outras pessoas, outras crianças,
sobretudo o desejo de dar a conhecer à sua volta os seus pensamentos, seus sentimentos, seus sonhos, suas
esperanças. Então, aprender a ler, a escrever, familiarizar-se com o essencial daquilo que chamamos de cultura,
será para a criança uma função tão natural quanto aprender a andar”.

CélestinFreinet

Em nosso agrupamento temos uma rotina que atende as necessidades de todas as crianças, no inicio do ano letivo,
começamos com adaptação para que a criança se sinta-se pertencente ao ambiente, o momento de adaptação foi
importante para quepudessemos ver qual metodologia seria melhor para todos os alunos, com um planejamento
semanal, foi possível adequar nossa rotina. Diariamente fazemos nossa roda do bom dia e boa tarde, onde
trabalhamos com música, gestos, chamadinha, conversa que estimulam o raciocínio lógico, neste momento a
linguagem oral é aprimorada, cada criança escolhe uma musica para cantar, o colega aprende a respeitar a vez do
amigo e vice e versa, também cantamos musicas de roda para que a criança possa dançar como esse momento
muito perderam a timidez. Para tudo usamos a roda, nas atividades, momentos da leitura ou até mesmo em um
momento que seja necessário, mais atenção da turma.
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As refeições são realizadas no refeitório onde também acontece uma rotina, antes de entrar higienizamos as mãos
de casa criança com álcool gel, damos tchau para os bichinhos e cada um se direciona para nossa mesa, onde eles já
puxam a cadeira e se sentam para aguardar o café , almoço e janta, incentivamos cada um a ampliar seu paladar,
experimentando legumes e verduras, além de frutas, a maioria já se alimenta sozinho e de forma adequada. O
momento de água acontece de acordo com a vontade de cada criança.
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A higiene da criança ocorre através da lavagem das mãos antes das refeições, após as brincadeiras ar livre como
pátio, parque e tanque de areia, também após as atividades que envolvem tintas ou quando é necessário, a maioria
já não usa fralda e após ir ao banheiro aprenderam a se limpar de forma correta e a lavar as mãos. Após o almoço
todos participam da escovação dos dentes é um momento de grande atenção de todos eles adoram e querem mostrar
que aprenderam, tenho plena convicção que eles levam esse conhecimento para suas famílias.
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Os momentos do soninho e descanso acontecem após o almoço eles retornam para sala e esperam ser chamados, a
maioria dorme sozinha, toda a turma já não usa chupeta nem neste momento, para proporcionar um descanso
tranquilo colocamos música ambiente de ninar ou instrumental.

Todas as sextas – feiras têm o dia do brinquedo, as crianças trazem de casa seu brinquedo preferido percebe - se
que os conflitos ocorrem no momento de disputa de brinquedos, para amenizar esses conflitos e incentivar o
carinho e o dividir foi criado a caixa do brinquedo, todas as crianças ao chegarem à sala guardam seus brinquedos
na caixa, após o café da manhã fazemos uma roda onde é apresento todos os brinquedos, todas as crianças pegam o
brinquedo e interagem, por fim pergunto a quem pertence o brinquedo e eles já conseguem se pronunciam e
levantam para busca – ló. Com essa rotina percebi que eles já conseguem dividir melhor os brinquedos.
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Para completar o trabalho pedagógico temos disponível vários espaços externos que vem ajudando para um bom
desenvolvimento de todas as crianças.

Temos mais de um parque disponível com pneus, balanços e gira – gira além de muito espaço livre onde eles se
aventuram e gastam suas energias explorando tudo ao redor, nestes momentos as brincadeiras são livres, assim
desde cedo eles já aprendem a escolher com o que e onde querem brincar. Como temos lugares de grama e
pequenas arvores crescendo é passado à importância do carinho e cuidados com as plantinhas. Com o decorrer das
atividades percebemosque o equilíbrio das crianças está bem desenvolvido.
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Os quiosques são utilizadosno desenvolvimento de noção de espaço, atenção e concentração, respeito com o
próximo e o cuidado, este local é amplo e com ar livre, observamosque nas atividades realizadas as crianças
buscam explorar o local, as atividades que envolvam brinquedos diversos, teatros de fantoches e bolinhas coloridas
também são realizadas nos quiosques.
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Em nosso pátio temos um amplo espaço onde correm brincadeiras com gira – gira, gangorra, cavalinhos, motocas e
em todas as sextas – feiras temos o Sexta em Cena onde as turmas se socializam e assistem teatro realizado pelas
próprias crianças. Participando do teatro, eles se divertem e como toda semana vemos a peça eles já não choram
mais e conseguem interagir.

Explorando os brinquedos, eles ficam livres para escolher com o que e onde brincar.
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Nosso trabalho pedagógico tem como norte os projetos que são feitos no inicio do ano letivo, em reunião
procuramos temas que possibilite a criança a se desenvolver por completo de uma forma lúdica e prazerosa. No
primeiro semestre desenvolvemos os seguintes projetos: Linha do tempo da criança, nossos principais objetivos
foram reconhecer – se como ser único, sujeito e histórico- social, proporcionamos as crianças o seu auto –
conhecimento, indicar as fazes da vida de uma criança , conhecemos a historia de vida dos colegas através de
relatos dos mesmos, além de promover o respeito com as regras de convivência em grupo. Para um
desenvolvimento pleno das crianças, proporcionamosatividades que envolviam a confecção do auto retrato de cada
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um, comparamos o tamanha de cada criança da turma, vimos que os pés e mãos já cresceram desde a sua fase de
bebê, descobrimos quem é mais velho e que é mais novo como essa atividades descobrimos as datas de aniversario
de cada um e confeccionamos nosso painel de aniversariantes, eles aprenderam a qual gênero pertencem, todas as
atividades propostas foram de ótima bagagem para a vida dos pequenos.
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O projeto Estação do ano Verão teve como objetivo mostrar um fenômeno natural, aprender a diferente entre um
lugar frio e um lugar quente, ver a importância do sol, conhecer o estado da água, aprender qual a melhor
alimentação e roupar para os dias quentes, desenvolver a linguagem oral, promover a atenção e o raciocínio lógico,
coordenação motora, percepção auditiva e visual. Para concretizar esse desenvolvimento tivemos momentos de
roda de conversa, desfiles de roupas deverão onde cada criança em sua própria mochila escolheu o que era melhor
vestir em um dia quente, tivemos uma simulação de praia com direito a banho de esguicho, esse momento foi um
grande sucesso podemos passar para todos como é importância do protetor solar e também da hidratação com água,
descobrimos as cores primarias e depois dizemos uma experiência misturando as tintas e reproduzindo um sorvete.
Eles também sentiram o como é frio o gelo e como o sol pode transformá-lo em água novamente. Asalada de fruta
mostrou para os pequenos uma das alimentação saudáveis para o verão. Finalizamos nosso projeto com a leitura e
reprodução do Livro “ Dia de Sol ” e também com a reprodução do Sol e mar que é querido por todos, eles em
todos os momento adoraram falar suas experiências com a praia.
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Com o projeto Plantas, germinação, cultivo, colheita e manipulação proporcionamos momentos de contato com as
plantas que estão ao nosso redor, descobrimos o conhecimento prévio de cada um, apresentamos diversos tipos de
semente, vimos a importância da preservação, exploramos diversos tipos de materiais. Em passeio pela CEI as
crianças procuraram as diversas árvores que temos, ao entrar uma fazíamos uma breve observação e descobrimos
diversos tipos de cores, formas, tamanhos, além de aproveitar a sombra para rodas de piquenique e história.
Confeccionamos um cartaz de Girassol usando colagem de suas sementes, usando rolinho de papel higiênico foi
feito uma maquete com árvores frutíferas, nos momentos das refeições colhemos sementes de varias frutas que
compôs nossa maquete, foi uma experiência única para cada criança.
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Projeto estação do ano - Outono e inverno e suas influências e hábitos, neste projeto enfatizamos que o outono é o
mês das frutas, com isso exploramos as diversas formas, tamanhos e cores das frutas, exploramos também os
aromas e sabores, fizemos degustação e vimos às frutas da época. Nas atividades realizamos uma leitura ao ar livre
do clássico Chapeuzinho Vermelho, vimos que muitos doces são feitos com frutas, em roda vimos que o
conhecimento prévio deles se resumia a banana e maça, no inicio tivemos resistência em degustar frutas como
caqui, manga e até mesmo morango, porém vendo o amigo comendo muitos experimentaram e gostaram. Vimos e
exploramos com guache as cores das frutas, com atécnicade molde vazado cada criança pintou a fruta que escolheu,
com esse material fizemos um lindo painel de frutas. Para abordar o inverno fizemos desfiles e vimos roupas que
são apropriadas para estação, comparamos as diferenças entre as vestimentas, em roda um amigo e uma amiga
deitou no papel parto e fizemos o molde do seu corpo, depois vimos qual seria as roupas do inverno depois eles
pintaram com guache.
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Complementando os projetos do primeiro semestre trabalhamos com duas semanas educativas:

Semana Educativa da Cidadania, Energia e Meio Ambiente esse tema foi trabalho do dia 22 / 03 a 26/ 03, com esse
tema tão importante em roda de conversa falamossobre a energia com exemplo de ligar e desligar observamos que
não há necessidade de deixar uma lâmpada acessa durante o dia. Com o cata – vento os pequenos viram que ele se
move com a força do vento que também é uma forma de energia, e através de uma bacia com água eles viram que o
sol pode esquentas a água, como a do chuveiro morno, eles descobriram que é o sol que esquenta a água do mar e
das piscinas.

De forma simples e lúdica mostramosas fontes de energia hidrelétrica, solar e eólica; depois desse conhecimento
fizemos uma maquete com hidrelétrica que pega a água do rio e transforma em energia, com os cata – vento
pintados com esponja representamos a energia eólica e com uma casinha de material reciclado, presenteamos a
energia solar com pedaços de caixa de leite. Depois da maquete feita foi abordada a questão do meio ambiente
vimos que não havia árvores que o rio estava desprotegido, então decidimos fazer arvores próximo do rio para que
ele continuasse “vivo”, então eles descobriram que para ter energia é necessário proteger as fontes que temos que
preservar e usar com consciência, foi abordado também a questão da economia de energia vimos os aparelhos
eletrônicas e suas reais necessidades, como a importância da geladeira para conservar os alimentos.
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Na Semana Educativa Pipa Sem Cerol foi realizada do dia 13 / 06 ao dia 17 / 06, devido aos dias de vento as
crianças já estavam encantadas com as pipas que viam em volta do CEI, quando eles chegaram e viram a sala
decorada com pipas, foi uma festa eles querias pegar e falar, observamosque todos tinham um conhecimento para
mostrar, fizemos um passeio observamos as pipas e suacores, através de figuras vimos que existe diversas formas
de pipas, a capucheta foi um sucesso, na confecção pude observar como cada um cuidou da sua folha , respeito a
vez do amigo para que nada desse errado, e ao irmos para o espaço ao ar livre eles já saíram correndo. Através de
teatro feito pelas professoras vimos o “Cerol”, abordamos como ele pode causar acidentes, depois em roda
pudemos ver que eles já conheciam o cerol e por outro lado sei que a criança será o agente transformador e irá levar
o que aprendeu para sua família e comunidade, para conscientizar mais as famílias confeccionamos um painel, com
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pipas sem cerol, através de carimbo com os pés e tinta guache fizemos um Céu bem azul e propicio paraum dia de
pipa, na decoração da pipa cada criança ficou livre para escolher qual material queria usar , uns escolheram
carimbo com esponja em formatos diversos como nuvem, estrela, coração e também gliter, a foto de cada um foi
colado no pipa, para representar que soltar pipa deve ser um ato seguro e importante, como a vida de uma criança.
Infelizmente devido ao mal tempo não podemos ir ao campo soltar pipa com as crianças, porem conseguimos soltar
pipa dentro do CEI.
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No segundo semestre desenvolvemos os seguintes projetos e semanas educativas:

Projeto Olimpíadas e Paraolimpíadas este tema foi muito esperado por todos devido à experiência única que nosso
país pode viver em sediar os jogos e deixou em evidência a importância do esporte na vida de todos principalmente
das crianças, brincamos de futebol, basquete além dos circuitos com obstáculos, os pequenos aprenderam que
existe times femininos e masculinos, tivemos a presença de uma voluntária que estava presente nos jogos ela fez
uma linda apresentação para todas as crianças, no dia tivemos esgrima, corrida, ginástica rítmica, as crianças
entraram no clima. Através do caderno de recado as famílias falaram sobre o interesse deles em acompanhar o que
estava passando, surgiu até a vontade espontânea em aprender o Hino Nacional, através de pintura com guache
representamos a natação, ginástica, futebol e basquete com cadeira de roda. Um coleguinha presenciou a tocha
olímpica passando em nossa cidade ele do seu jeito relatou para seus amigos como foi.
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Semana educativa da Família, neste ano a família participou enviando uma foto da criança com seu familiar, a cada
foto que surgia a criança contava quem estava presente no retrato, todos queriam participar e até cobravam os pais
para mandar foto, com a técnica de colagem desenvolvemos a coordenação motora fina, relembramos as cores,
classificamos gêneros e parentesco, nosso painel retratou o amor e a união que deve ter uma família mesmo com
suas varias diferenças, a festa da família encerrou nossa semana, as famílias vieram para o CEI, nossa turma fez
uma apresentação musical, foi mais um momento de participação da comunidade que agregou mais amor para cada
criança.
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Semana educativa da Família, neste ano a família participou enviando uma foto da criança com seu familiar, a cada
foto que surgia a criança contava quem estava presente no retrato, todos queriam participar e até cobravam os pais
para mandar foto, com a técnica de colagem desenvolvemos a coordenação motora fina, relembramos as cores,
classificamos gêneros e parentesco, nosso painel retratou o amor e a união que deve ter uma família mesmo com
suas varias diferenças, a festa da família encerrou nossa semana, as famílias vieram para o CEI, nossa turma fez
uma apresentação musical, foi mais um momento de participação da comunidade que agregou mais amor para cada
criança.
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Projeto primavera teve como objetivo despertar o interesse pela preservação da natureza, incentivar o respeito pelas
flores e árvores conhecer está estação do ano, identificar as partes da planta. Este tema permitiu que as crianças
explorassem além das cores primarias, utilizando garrafinhas pets fizemos carimbos e logo eles já identificaram a
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forma de flor, cada um escolheu o lugar para carimbar e a cor que preferia, nesta atividade mostrou a importância
do respeito com a produção artística do colega, já que cada um foi orientado a não pintar em cima da atividade do
colega. Ampliando o fazer artístico, as cores e formas, confeccionamos um jardim com a técnica do mosaico, com a
organização de grupos com cinco crianças eles realizaram colagem de papeis no molde de pétala, a concentração de
cada um foi facilmente notada, ampliamos a noção de tempo, espaço e coordenação motora fina.
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Semana educativa da criança, no mês de outubro os pequenos em roda começam a falar que vão ganhar presentes
carrinhos, bonecas, tablet entre outros brinquedos que lhe são apresentamos através de desenhos e mídias, com isso
buscamos trabalhar com eles o resgate das brincadeiras antigas, através de pintura com guache cada criança pintou
um bonequinho, depois cada um colocou na brincadeira que queria brincar cobra cega, bolinha de gude, rabo de
gato, jogo de bet’s, pega bandeira, pega corrente, amarelinha e brincadeira de roda.

Projeto Animal, através deste projeto buscou – se mostrar a importância do respeito, valorização e proteção dos
animais, ampliamos o conhecimento dos seres vivos que as crianças conheciam, vimos o ambiente natural de cada
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um e seus alimentos. Fizemos uma pesquisa em revista à procura de animais. Nesse momento observei que nossa
turma teve um grande interesse pelos animais na fazendo principalmente pelo cavalo, assim busquei através da
música “seu lobato tinha um sitio” vimos alguns animais da fazendo como gato, cachorro, porco, galinha, pato,
sapo, vaca, ovelha e cavalo. Vimos onde eles vivem e dorme como casa, chiqueiro, galinheiro, lago e mato, os
alimentos adequados para cada espécie foi vista. Para finalizar nosso projeto confeccionamos com papelão os
animais escolhidos.
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Projeto Profissões visou apresentar às crianças diversas profissões e a importância social de cada uma delas,
objetivando o conhecimento das diversas áreas profissionais, assim como reconhecimento e respeito. Nesse projeto
enfatizamos a valorização das profissões que existem ao nosso redor como professor, monitores e auxiliar de
limpeza. Em socialização recebemos a visita da tia Elizete que cuida da limpeza das salas, mostrou seu carrinho de
trabalho e os utensílios que utiliza como rodo, vassoura, bucha etc, eles falaram que ela coisa da escola, deixa ela
limpa e cheirosa e que também limpa das paredes, vimos como podemos ajudar mantendo a sala com os brinquedos
no lugar, não deixar papel no chão. A monitora Alessandra foi a nossa turma e eles falaram o que ela cuida dos
bebês, brinca com eles, da banho e comida. Ao perguntar qual era minha profissão eles já sabiam que eu era
professa e que eu dava atividade e brincava. Continuando com o assunto algumas crianças se caracterizaram de
algumas profissões médico, agricultor, dentista, bailarina, cientista e cozinheira.
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Encerramos nossas atividades com a Escola aberta, todos os trabalhos que foram realizados durante todo ano,
foram expostos para que os familiares possam ver, esse ano não tivemos a participação de muitas familiares, porém
os que compareceram aproveitaram este momento para estar mais próximo da escola e dos filhos. O vídeo com os
melhores momentos de cada turma foi de grande emoção para os presentes, a curiosidade dos pais em saber como
eles dormem todos juntos, como comem, brincando ou até mesmo escovam os dentes foi sanada e a cada foto
tínhamos risadas.

 

Os temas abordados foram de muita importância para o desenvolvimento de cada criança. Termino o ano letivo de
2016 com satisfação e dever cumprido, a experiência que adquirimosnesse agrupamento foi rica e essa turminha
ficará marcada para sempre em nossa memória.

AGRUPAMENTO II C
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PROFESSORA SHIRLEI ARAUJO DOS SANTOS

MONITORAS: ALINE YASMIN E ELENIR SILVA.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n° 9.394 a educação infantil é considerada a
primeira etapa da educação básica (título V, capítulo II, seção II, art. 29), tendo como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade.

O objetivo da educação infantil é de criar condições adequadas para o desenvolvimento global da criança, visando,
sobretudo, o desenvolvimento harmonioso em seus aspectos físico, social, emocional e intelectual.

Conforme os Parâmetros de Qualidade da Educação infantil vêem que:

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada
cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele
(BRASIL, 1994a).

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

Ser protagonista do processo educativo não significa estar sozinha em seu desenvolvimento, e sim, em diálogo com
o professor (mediador). O professor tem por objetivo se esforçar para estimular a criança a “andar por si só”, com
diálogo constante e recíproco.

O professor não está na escola para impor certas ideias ou para formar certos hábitos na criança, ele está lá como
um membro da comunidade para selecionar as influencias que afeta a criança e ajuda-la a responder corretamente a
essas influencias. (John Dewey)

Como mediadoras, proporcionamos condições para as crianças resolverem conflitos, argumentarem e criarem
soluções para conflitos e situações problemas, trabalhamos, assim, sua autonomia. Estimulamos a criatividade e
imaginação, buscando valorizar e incentivar as relações de solidariedade, harmonia, amor e afeto em seu cotidiano.

O agrupamento II C está constituído por crianças de 2 A 4 anos de idade, sendo18 meninas e 16meninos. Algumas
crianças já haviam frequentado as turmas do agrupamento I e do agrupamento II nos anos anteriores, assim como
tivemos crianças que estão entrando na educação Infantil pela primeira vez.São crianças que residem em bairro da
creche ou em bairros adjacentes a este.

Com um olhar atento as necessidades da nossa comunidade, realizamos projetos que constam no PPP, como:
“Linha do tempo de cada criança”, “Estação do ano verão e suas influencias”, “Plantas – germinação, cultivo,
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colheita e hábitos”, “Estações do ano: Outono, inverno e suas influencias”,“Olimpíadas e paraolimpíadas 2016”,
“Psicomotricidade através da musica”, “Estação do ano Primavera e suas influencias e hábitos”, “Animais- criação
e sua evolução desde os dinossauros” e “Profissões diurnas e noturnas”.

Projeto: “Linha do tempo de cada criança”

A construção da identidade é um processo permanente, que se inicia ao nascermos. A história da criança é um
elemento extremamente rico e importante, pois permite que ela construa a consciência de quem é, sua origem e
fatos de sua vivência compreendendo e construindo sua realidade. Vendo-se como parte integrante da sociedade.

Partindo do tema esse projeto levou as crianças a perceberem-se como indivíduos, a situarem-se nos diversos
ambientes, a aprenderem a diferenciar suas opiniões e progressivamente a compreender e respeitar a existência do
outro.

Nesse projeto, realizamos atividades com historia, desenho e pinturas das fases cronológicas proporcionando a
criança a compreensão do desenvolvimento de um ser humano, dos animais e noções do tempo (presente, passado e
futuro).
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Projeto : “Plantas – Germinação, cultivo,colheita e hábitos”

A preservação do meio ambiente é condição necessária a sobrevivência humana, e a educação ambiental é o meio
mais eficaz de se formar cidadãos mais preocupados com o futuro do meio ambiente, e consciente da necessidade
do desenvolvimento sustentável. Educar as crianças hoje, para a preservação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável é o melhor caminho de se garantir o futuro da humanidade.

Partindo desse pressuposto, as crianças compreenderam a importância danatureza, suas preservações e o processo
da fotossíntese. Realizamos plantio (hortelã), com o objetivo de passar para as crianças a importância das plantas
para o ser humano, pois com elas são feitos os medicamentos, chás e sucos, a crianças puderam perceber na
degustação do suco de abacaxi com hortelã, que a partir das plantas pode ser feitos alimentos muitos saborosos e
nutritivos.
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Projeto: “Estação do ano verão e suas influencias”

Nesse projeto as crianças conheceram a estação do ano (verão) e assim puderam definir o tipo de vestuário,
alimentação adequada e conscientização da economia de energia elétrica possível nesse período em que ocorre o
horário de verão. Fizemos um desfile com roupas de praia que caracterizam essa estação, confeccionamos um
carrinho de sorvete e um cartaz que puderam ser utilizadas várias técnicas de pinturas e colagens.
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Projeto: “Estações do ano: Outono, inverno e suas influencias”

Tendo em vista a importância do entendimento da criança sobre a sequência do tempo, as mudanças e fenômenos
naturais e do senso de preservação da natureza, este projeto e os projetos anteriores (verão e primavera),visaram
possibilitar o entendimento das crianças sobre as quatro estações do ano, suas características, ordem, vestuário e
alimentação propícios a cada uma delas. Como forma de registro, confeccionamos um cartaz com as quatro
estações.
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Projeto: “Olimpíadas e paraolimpíadas 2016”

Por ser um evento esportivo histórico, promovendo a união de todos os países e união de atletas de varias
modalidades esportivas num só lugar, surgiu a necessidade do tema ser trabalhado dentro da creche. Além disso, é
sabido que, a prática esportiva é uma ótima forma de terapia. Por isso, estimulando nossas crianças compreenderem
que a prática desportiva, favorece a melhora da qualidade de vida. Diante dos jogos cooperativos, gincanas e
palestra de uma professora de educação física, as crianças compreenderam que o objetivo “não é ganhar e sim
participar”.
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Projeto: “Psicomotricidade através da musica”

Percebemos um grande interesse da turma por música e a oportunidade das crianças a se envolverem ativamente
em um projeto de forma integrada.Até por que, não dá para imaginar a Educação Infantil sem a música, pois, ela
permeia todo nosso trabalho na Educação. Como forma de registro desse projeto, realizamos atividades de musicas
infantis, trabalhando o lúdico e a psicomotricidade. Realizamos bastantes atividades ao ar livres desenvolvendo a
psicomotricidade e realizamos cartazes de musicas infantis.
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Música: “Os indiozinhos” Música: “O cravo brigou com a rosa”

Projeto: “Animais- criação e sua evolução desde os dinossauros”

Hoje em dia, percebemos que a vida das crianças é em apartamento ou condomínio fechado, onde nem sempre a
natureza fica em evidência, é preciso trabalhar e valorizar o meio ambiente e sua diversidade. Os animais dividem o
espaço com o homem, sendo assim, trabalhamos noções de respeito e cuidados com a natureza, incentivando a
preservação da fauna e flora. Durante a realização do tema animais, surgiu um novo projeto do interesse das
crianças do pássaro “Quero quero”, devido a vivencia das crianças dentro da creche com uma família de aves que
escolheu a creche como sua moradia. Durante o parque uma de nossas crianças pegou o filhote e o jogou no chão,
ele faleceu e o interesse da turma através de perguntas e questionamentos, confeccionamos um painel
representando esse ocorrido. Dando continuidade, realizamos a confecção de outro painel dos animais domésticos e
selvagem, onde as crianças compreenderam seus habitat e por fim também criamos imagem de animais, para que as
crianças identificassem as cores e essa atividade foi usada para enfeitar o armário da sala durante esse ano letivo.
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Projeto: “Profissões diurnas e noturnas” A criança desde muito cedo apresentam grande interesse pela vida do
adulto, e desse modo que as profissões aparecem com frequência em suas brincadeiras do faz de conta. Enquanto as
crianças brincam, elaboram e reelaboram as profissões colocando no lugar dos pais ou do professor. Em razão
desse interesse, nossa sala trabalhou com as crianças as profissões de seus próprios pais e sua importância para
nossa sociedade.

Exploramos esse tema dentro do ambiente escolar, possibilitando ampliar o conhecimento dos nossos pequenos
com relação às diversas profissões e também colaboram para que toda desenvolva atitudes de respeito e cooperação
com as pessoas em suas diferentes funções.

Nesse projeto tivemos a participação dos familiares, no encaminhando em forma de desenho, escrita e colagem as
profissões que exercem.

“Semana da pipa sem cerol”

As crianças compreenderam o perigo que o cerol pode representar em nossas vidas. Realizamos uma encenação de
um ciclista atingido por linha com cerol, que proporcionou o interesse e a curiosidade das crianças, além de ter
apresentado orespeito e o cuidado que temos que ter com nossa vida e a das outras pessoas.
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“Semanada criança”

Tivemos na creche a nossa Maravilhosa programação para a Semana da Criança, cheia de atividades divertidas
como: pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, tiro ao alvo, dia da beleza, banho de esguicho, picolés, oficinas de
desenho e massa de modelar. Confeccionamos um cartaz para expor no pátio para os familiares mostrando, como
pode ser divertido resgatar as nossas brincadeiras de quando éramos pequenos, ex: pula corda, amarelinha, etc.
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“Semana da família”

Na “Semana da família”, procuramos trabalhar e promover uma interação escola/família, a fim de estimular o
desenvolvimento de sentimento como carinho, amor e respeito. A escola foi aberta para os pais participarem da
nossa rotina, participando da roda da conversa, café da manha e atividade de colagem, que foi realizada a ajuda de
seus filhos.
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“Energia e cidadania”

Este projeto ajudou as crianças a se conscientizarem em relação à cultura da importância de economizarmos,
mostrando suas múltiplas formas de uso, os ciclos da mesma e sua importância para a vida.Foi apresentado a eles,
uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação da falta de
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energia.A responsabilidade é indispensável para o ser humano, o saber cuidar do que é de todos e até mesmo saber
compartilhar, são fundamentais para a formação humana, assim confeccionamos uma maquete e cartazes, para
desenvolvermos estes aspectos e contribuir para esta formação. Conhecendo-se de maneira global, a criançanão só
vivenciousituações reais, mas integrou-se como ser crítico.
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Desenvolvemos atividades com diferentes linguagens infantis, tais como a música, a literatura, o teatro, a dança, as
brincadeiras, os jogos, as artes plásticas, a cognição. Onde foi possível, abordar aspectos pedagógicos que
proporcionaram o contato musical, desde a subjetividade da criança a objetividade da música, também a pulsação
rítmica que forma trabalhada dentro de um conjunto de brincadeiras musicais, ao invés da instrução metódica do
professor.
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Na roda da conversa proporcionamos as crianças, a oportunidade de verbalizar seus sentimentos, alegrias, tristezas
e ideias sobre o desenrolar dos projetos, assim, a turma se organizou e construiu saberes e competências, opinaram
e avaliaram de forma coletiva. Essa interação promoveu o crescimento no âmbito cognitivo, social, afetivo e
emocional.

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

Exploramos bastante neste ano, a leitura para desenvolver nas crianças o habito de ouvir, sendo essa a ferramenta
imprescindível para desenvolver a forma de linguagem (trazendo as primeiras noções de vocabulário e formação de
palavras) enriquecendo as experiências dos nossos pequenos.
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No parque trabalhamos a psicomotricidade, estimulando a organização do esquema corporal, o controle
respiratório, a formação e o domínio do equilíbrio, a orientação no espaço, a conscientização do próprio corpo, o
ritmo, a postura e a lateralidade, proporcionando brincadeiras e jogos diversificados.
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No momento das refeições, procuramos incentivar as crianças a terem hábitos saudáveis, explicando a importância
dos alimentos e que não podemos falar e comer ao mesmo tempo. Nesse espaço trabalhamos o respeito, amizade e
sociabilidade, transformando o refeitório num espaço de aprendizagem.

O sono é importante para a aprendizagem, para a regulação da emoção e para o crescimento. O hormônio
somatotrópico, também conhecido como hormônio do crescimento é liberado durante o dia todo, mais ou menos, a
cada duas horas e somente é liberado no sono mais profundo. Para o bem estar dos nossos pequenos
proporcionamos um ambiente calmo e muito tranquilo.
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O Teatro busca mostrar o comportamento social e moral, por meio do aprendizado de valores e pelo bom
relacionamento com as pessoas. A criança também aprende a improvisar, desenvolve a socialização, criatividade,
coordenação, memorização, oralidade, leitura pesquisa, criatividade, expressão corporal, a impostação de voz,
vocabulário, habilidades para as artes plásticas (pintura corporal, confecção de figurino e montagem de cenário),
trabalha o emocional, cidadania, ética, sentimentos, interdisciplinaridade, propicia o contato com obras clássicas,
fábulas e reportagens.
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No inicio do ano letivo, o quadro de funcionário da nossa sala, eram composta também por essas duas mulheres
que tiveram por pouco tempo conosco, mas conseguiram conquistar e transmitir muito conhecimentos aos nossos
pequenos.
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Encerramos as nossas atividades com a semana educativa “Escola Aberta”, momento no qual a creche é aberta,
paraque a família visualize, os trabalhos realizados pelos seus filhos e o vídeo com os melhores momentos na
creche. Montamos a nossa sala, em forma de atelier, valorizando os trabalhos das crianças classificando de belas
artes, dividimos a sala em três ambientes onde os pais puderam assistir aos vídeos com as fotos de seus filhos,
pintar painéis com seus filhos e visualizar todos os trabalhos confeccionados pelas crianças.
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Professora: Miriam Ferreira Malafaia -Agrupamento II D

Ao pensarmos na educação como valor formativo e representativo para a sociedade e na escola e o importante
papel no desenvolvimento do ser humano, nosso trabalho tem como objetivo proporcionar a ampliação dos
interesses e conhecimentos das crianças, além de estimular conquista de independência, autonomia e a cooperação
no processo de socialização.

A escola de educação infantil é um universo social diferente da família, que favorece novas interações, ampliando
desta maneira o conhecimento, enriquecendo oportunidades, desenvolvendo aptidões do aluno a respeito de si e dos
outros. Nosso papel enquanto educador é sempre fundamental, pois o bom andamento das atividades de ensino
depende diretamente da ação docente de como se faz a medicação conhecimento/criança. Faz-se necessário
entende-se como importante característica do profissional de educação infantil a busca constante por aprender sobre
o desenvolvimento da criança, sua forma de ver e sentir o mundo, criando novas oportunidades para ela expor suas
ideias, sua linguagem, seus anseios e sentimentos, sua criatividade e imaginação.

O Projeto Político Pedagógico tem como principal objetivo disciplinar de forma bastante dinâmica e lúdica a
criança para que esta relação transforme o processo pedagógico em aprendizado constante tanto para os educandos
como para os educadores.

O agrupamento II é uma sala formada inicialmente por crianças na faixa etária de um ano e oito meses até três
anos, sendo 80% de meninos e de 20% de meninas. A sala é composta de 35 crianças e a maioria delas já estavam
na unidade educacional e os demais chegaram ao decorrer do ano. Entre os alunos tem uma portadora de síndrome
de down. A criançacom síndrome de down tem um perfil de aprendizagem especifico e precisa ser consideradas. A
inclusão se constitui em uma verdadeira prática de acolhimento por meio da qual integramos o respeito e a
diversidade dos alunos, os que nunca falam com os que falam bastante, os muitos quietos com os muitos agitados,
os mais rápidos com os mais lentos, tudo em prol da busca do equilíbrio e do desenvolvimento da criança diante de
características diferenciadas.

“A Constituição Brasileira em seu artigo 2consagrou as ideias do estado democrático de direito em
função do qual a dignidade da pessoa humana é considerada prioritária. Pessoas portadoras de
necessidades especiais é uma parcela da sociedade que requer atenção e políticas especificas para
uma estruturação dos espaços físicos e do acesso aos direitos sociais.“Secretaria do Estado de
Assistência Social e Direitos Humanos.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 137/376

16/05/2017 às 19:14:35

Para promover um ambiente adequado na educação infantil, organizamos as salas de aula levando em consideração
as necessidades das crianças. Com esse objetivo planejamos semanalmente, trimestralmente, anualmente nossa
pratica pedagógica. Os projetos são:

Linha do tempo de cada criança, Estações do ano: Primavera, Verão, Outono, Inverno, suas influencias e hábitos.

Plantas, germinação, cultivo, colheita e manipulação.
Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016.
Psicomotricidade através da música.
Animais criação e sua evolução desde os dinossauros.
Profissões diurnas e noturnas.
Paralelamente foram trabalhadas as semanas educativas.
Semana de energia, cidadania e meio ambiente.
Dia Mundial da Educação Inclusiva.
Semana Pipa sem Cerol.
Semana da Família.
Semana pela Cidadania pela Criança.
Semana do Teatro.
Semana da Criança.
Escola Aberta.
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Através dos projetos conseguimos em nossa prática pedagógica proporcionar de forma integrada o
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, motor e psicomotor através da metodologia do brincar e aprender
simultaneamente. Para os pequenos, quase tudo na vida é brincadeira, por isso na educação infantil, não faz sentido
separar momentos de brincar do aprender. É nesse ambiente de aprendizagem que as crianças vão socializar-se e
ganhar autonomia.

Através de bastante observação, relatos, registros diários, relatórios, fotografias, painéis, entrevistas e vivencia, foi
possível refletir a prática pedagógica, trazendo atividades dinâmicas que realmente atendessem as necessidades e
interesses das crianças durante o ano de 2016.

Para que o período de adaptação e readaptação ocorresse de maneira tranquila, agradável, afetiva e dinâmica,
preparamos uma recepção calorosa, colorida, com bastante musica, enfeites com bexigas, para recebê-los e serem
acolhidos na creche, fizemos painéis boas vindas, calendários para os aniversariantes do mês, chamadinha, crachás
personalizados; também colocamos tapetes, almofadas e diversos brinquedos ao alcance de todos. Durante esse
período, nosso objetivo foi o de tornar nossas crianças seguras e felizes no ambiente escolar. Para as crianças que
nunca frequentaram a creche, e outras que precisavam, na primeira semana de aula, era permitido um horário
diferenciado onde eles foram se adaptando gradativamente com os adultos e também com os novos coleguinhas
cada qual no seu ritmo. Assim as crianças começaram a entrar em contato com a rotina das atividades diárias e iam
embora motivadas a voltar no dia seguinte. O novo foi se incorporando gradativamente a vida de cada criança.
Após essa etapa inicial, já acostumada ao espaço e as pessoas da escola, as crianças passaram a ficar período
integral, construindo vínculos com a professora, monitoras e outras crianças de seu agrupamento, bem como toda
equipe gestora.

Diariamente fazemos a roda de conversa, as crianças tem a oportunidade de falar e se expressar livremente, contar
uma situação vivenciada em família, um passeio ao shopping, praça, parque, presente que ganhou dos pais, avós,
etc; neste momento da roda realizamos a chamadinha onde as crianças identificam seu crachá e colocam no mural
da sala, cantamos musicas antigas e de roda, fazemos brincadeiras do ``ovo choco``, batata quente e outras.
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Durante o ano letivo proporcionamos manipulação e exploração de vários objetos e brinquedos lúdicos, para que
houvesse o desenvolvimento intelectual, social, emocional e moral de cada criança. Nosso repertório foi bastante
amplo DVD´s infantis, cantigas atuais e antigas, brincadeiras ao ar livre, pátio, parque, onde eles pudessem se
movimentar, correr, pular, rolar, deitar, encaixar, empilhar etc. descobrindo suas características e aptidões.
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No processo de aprendizagem o professor tem como principal objetivo ser o mediador. A criança necessita se sentir
segura, acreditar que é capaz de fazer e aprender ao seu tempo.

Demos inicio ao primeiro trimestre com o projeto linha do tempo visando entender que a vida é um processo de
continuidade do passado do futuro e do presente, desenvolvendo valores diante de suas características individuais
em relação ao outro e ao grupo. A identidade e a história de cada um não se constroem no vazio, mas se molda nos
limites, das outras referencias que nos constituem nossas relações com familiares e demais pessoas.

Apresentamos a caixa tesouro dizendo que dentro dela tinha algo muito precioso, um verdadeiro tesouro, cada
criança teve que olhar o que tinha dentro da caixa, ver qual era o tesouro e manter segredo, essa era a regra da
brincadeira: manter segredo. Dentro da caixa tinha um espelho no momento que a criança olhava, via refletida a sua
própria imagem. Em conversa informal todos perceberam que são importantes, um verdadeiro tesouro, todos são
únicos, ninguém é igual a ninguém. Aproveitamos a dinâmica do tesouro, pedimos as crianças que observassem
através de comparações: quem era o mais alto, quem era o mais baixo. Quem era moreno, quem era negro, quem
era branco. Assim trabalhamos a pluralidade. Fazemos também uma ficha com as seguintes informações: meu
nome é... Tenho tantos anos, a cor do meu cabelo é...

Realizarmos atividades com carimbo das mãos e pés, para fazermos comparação dos tamanhos, desenvolvemos
atividades para estimular as sensações, manuseio de diferentes texturas, pisaram em objetos lisos, macios, ásperos,
duros, firmes etc.
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Contamos histórias ilustradas, com fantoches, cartazes e flanelógrafo, para que eles entendam o conceito de
família. As crianças aprenderam a valorizar as relações interpessoais, o respeito mútuo e sua origem. Realizamos
teatro da história de um bebê até sua idade adulta. Utilizamos fita métrica e barbante para que percebam que com o
passar dos anos todos crescemos e fazemos nossa própria linha do tempo.
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Incentivamos as descobertas no meio ambiente por parte das crianças, levando-as para a área externa da creche,
com passeios aos arredores das salas onde observamos os diversos tipos de plantas, insetos, ninhos de passarinhos e
também o voo das aves. Realizamos piqueniques, atividades divertidas no parque, brincadeiras no tanque de areia
com baldes, peneiras e pás. Através de atividades como: construir castelos de areias, bonecos e montanhas
desenvolvemos a percepção das crianças.

Estação do ano verão e suas influências e hábitos. Neste projeto pudemos realizar vários passeios ao redor da
creche, sentar em tapetes e observar o nascer do sol, conversamos sobre a importância do sol para a saúde e
também para a natureza, tivemos a oportunidade de rolar, pular, caminhar, correr e jogar futebol. No solário da
escola simulamos uma pequena piscina onde as crianças aprenderam sobre a importância de passar protetor solar,
usar óculos de sol e acessórios apropriados para esta estação. As crianças vivenciaram um gostoso banho de
mangueira, rolaram no chão se divertiram a vontade numa belíssima manhã de sol, aproveitando o verão.
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Integramos com outros agrupamentos, com atividade de culinária. Ao prepararmos gelatina com as crianças as
mesmas se envolveram colocando o pó e a água gelada em uma vasilha e mexeram para que a mistura ficasse
homogênea, tudo com muito cuidado. No dia seguinte realizamos um piquenique no quiosque onde as crianças
tiveram a oportunidade de degustar diferentes alimentos tais como: frutas, sucos, biscoitos, bolacha, pão e a
gelatinas.
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SEMANA DA ENERGIA CIDADANIA E MEIO AMBIENTE

Durante toda semana, abordamos temas onde houve uma maior conscientização por parte das crianças, no uso
correto dos recursos naturais, zelando pelo meio ambiente e sobre o consumo consciente de energia.
Proporcionamos momentos para contar histórias para melhor compreensão e assinalação do tema abordado,
realizamos teatro, musicais, painéis e maquetes com material reciclável para representação de alguns tipos de
energia: solar, a eólica e elétrica.
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SEMANA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

“O Movimento inclusivo implica na transformação da sociedade e suas instruções para que
reconheçam a diferença de todos e não de alguns e que acolha a todos nesta diferença”

Maria Tereza Mantoanin Centro de referencia em educação integral

Nossa escola consegue acolher toda singularidade individual presente na pluralidade do aluno, pois temos crianças
com deficiência física, síndrome de down e autistas. Estando sempre aberta a receber e acolher a todos.

“Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação”Paulo Freire
– Pedagogia da autonomia.
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PLANTAS - Germinação, colheita e manipulação.

Este projeto pautou-se na necessidade em criar condições, mecanismos e atividades que permitam aos alunos da
educação infantil ver, com outros olhos, a natureza. Eles observaram as arvores e as plantas que estão ao seu redor,
inclusive no próprio ambiente escolar. Levei para a sala de aulas diversos tipos de sementes, grãos e mudas.
Através do manuseio eles puderam observar cor, tamanho, forma, textura e cheiro. Realizamos pintura com tinta
guache de rolo de papel higiênico para confecção de arvores. Mostrei as crianças uma cesta com vários tipos de
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fruta, folhas e legumes para que, brincando, fizessem análise tátil, olfativa e gustativa.

Plantamos feijão, cada criança recebeu em copo reciclado com 5 gramas de algodão e três gramas de feijão.
Umedecemos o algodão com água e forramos no fundo do copo descartável com o algodão umedecido e colocamos
o feijão sobre o algodão. Deixamos os copos em um local iluminado. Todo o dia uma criança colocava um pouco
de água nos copinhos, fazíamos a observação e cuidados diários até que, depois de três dias, começaram a aparecer
as raízes e, poucos dias depois, o próprio pé de feijão. Foi uma experiência deveras gratificante, as crianças levaram
o pé de feijão para casa para mostrar à família comentando assim com os familiares. No refeitório permitimos que
as crianças pegassem e degustassem frutas, verduras, pão e alimentos origem vegetal.

O momento das refeições é muito rico em possibilidades, socialização, interação e autonomia. O mesmo pode
ajudar as crianças a exercer as boas maneiras à mesa, lavar as mãos antes e depois das refeições, mastigar bem as
refeições, procurando sempre estar atenta as necessidades das crianças; orientando, auxiliando na aprendizagem das
noções básicas de higiene e saúde.

SEMANA EDUCATIVA DE BRINCADEIRAS “PIPA SEM CEROL”

Durante toda a semana conscientizamos as crianças quanto ao modo correto de brincar com pipa, identificando os
perigos e riscos dessa diversão. Procuramos realizar atividades, oficinas, teatros para proporciona-los outros
conhecimentos a respeito do cerol e quais riscos este perigoso item pode causar contra a vida dos outros. As
crianças confeccionaram capucheta, rabiolas, rabo de macaco e pipas de diversos modelos com folhas de revista,
papel de seda, varetas e linhas. Houve brincadeiras ao ar livre e exposição das atividades no pátio.
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Acreditamos que a brincadeira seja uma atividade essencial na educação infantil, onde a criança pode expressar
suas ideias, sentimentos e conflitos. Desta forma a criança mostra, ao educador, pais e colegas da turma, como é o
seu mundo.

“O Ser Humano é um ser brincante, é Homo Ludens” Adaptado de Johan Huizinga, 1938, in Homo
Ludens

PROJETO ESTAÇÃO DO ANO OUTONO/INVERNO E SUAS INFLUENCIAS

Precisamos despertar nas crianças a consciência de como preservar a natureza. Iniciamos o projeto outono/inverno
através de uma conversa informal onde as crianças puderam expor suas ideias e desenvolver a oralidade e
raciocínio. Assistimos o DVD Frozen e assim as crianças apresentaram o musical no pátio da creche. Realizamos
passeios na área externa, fazendo a contagem dos inúmeros tipos de plantas, houve bastante interesse por parte das
crianças, pois, conseguiram identificar as plantinhas que tem em suas moradias. Confeccionamos cartazes de
pintura de varias frutas e estimulamos de forma concreta o gosto pela culinária, salada de frutas, sucos, bolos,
conversamos também sobre o clima no inverno, realizamos um mini desfile, em sala com roupas de inverno: Tocas,
luvas, meias, agasalhos, cobertores etc.
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PROJETO OLIMPIADAS E PARALIMPIADAS RIO 2016

As Olimpíadas foi um acontecimento que chamou a atenção das crianças principalmente porque o Brasil foi à sede
desse grande evento que aconteceu no Rio de Janeiro. O esporte, os jogos e as diversas formas de ginástica, sempre
foram muito presente em nossa cultura e influenciando no comportamento fazendo parte do dia-a-dia das pessoas.
Através de uma palestra apresentada por uma profissional da área de educação física, Mayara Lindsay Ferreira
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Malafaia, que participou nas olimpíadas Rio2016 como voluntaria, foi apresentado vídeos sobre algumas
modalidades esportivas, regras de alguns esportes, os símbolos olímpicos e os mascotes Vinicius e Tom (que estão
relacionados à fauna e flora brasileira. As crianças participaram da palestra no pátio da creche, onde houve jogos,
competições, brincadeiras e apresentações; trabalhamos atividades onde as crianças se exercitaram com musicas,
danças e coreografias, utilizamos bambolês, fita rítmica, corrida de revezamento e outras mais. Também houve
integração com outros agrupamentos onde fizemos competições de atletismo. A cada competição as crianças
subiam ao mini pódio para serem premiadas com medalhas de 1, 2, e 3 lugar.

Confeccionamos a bandeira olímpica com o carimbo das mãos das crianças, cartazes, tocha olímpica, aparelho, de
ginástica rítmica, bolas, arcos e medalhas de PVA. Explicamos também a importância das Paraolimpíadas e das
diferenças das pessoas e das ações de inclusão na sociedade atual. A visita foi finalizada com apresentação de um
vídeo de ginástica rítmica e uma atividade de esgrima com as crianças.
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PROJETO PSICOMOTRICIDADE ATRAVÉS DA MUSICA

A abordagem da psicomotricidade nos permitiu ter maior compreensão da forma como a criança toma consciência
do seu corpo e das possibilidades de se expressar.

Para VIGOTSK, ``A criança é livre para brincar, mas é uma liberdade subordinada aos significados dos objetos`` O
processo de construção de relações individuais e coletivas não se dá, porém, sem conflitos, NE subir e nem tão
pouco sem benefício``

Durante todo momento realizamos atividades onde as crianças utilizassem seu próprio corpo para representar
objetos, animais, meios de transportes, pessoas, etc. Brincadeiras onde eles pudessem subir e descer escadas com os
pés alternados, rolar, correr, alongar, tendo consciência de lateralidade e direção. Realizamos jogos e competições
em equipe, corrida de motocas, futebol, pularem corda e obstáculos, apresentou boa coordenação dos grandes
músculos em atividades dirigidas e outras livres. Com a ajuda varias musicas, tais como:

Cabeça ombro joelho e pé, Mao direita à frente, acorda coelho, ginástica de Deus, foi possível conhecer a imagem
do próprio corpo descobrindo seus limites e sensações que ele proporciona.
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PROJETO PRIMAVERA E SUAS INFLUENCIAS E HABITOS

Vivenciar a alegria da estação com a presença multicolorida das flores, levando a criança a contemplar as suas
maravilhas e o bem esta que a convencia com a natureza proporciona. Demos inicio ao projeto com as crianças
sentadas em roda. Diariamente contávamos historias de diversos clássicos infantis: A Margarida Fiorenta, O
Girassol Solitário. O Cravo e a Rosa, incrementamos com musicas, fantoches, dedoches, fantasias e teatros.
Apresentamos figuras de flores diversas: Ipês, violetas, Rosa vermelha, margarida etc.

Realizamos pintura, com guache, de flores feitas de caixa de ovos (material reciclável) para confecção de uma
maquete de girassol.

Realizamos passeio na parte externa para observação das flores do jardim próximo a casa de bonecas identificamos
a semelhança, diferença, tamanho, forma, cor cheiro das flores.
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PROJETOS ANIMAIS E SUA EVOLUÇÃO DESDE OS DINOSSAUROS

Os animais tem forte presença no dia a dia das crianças seja de forma física ou através de musicas, desenhos
animados, jogos, histórias e brinquedos. Além disso, possuem um importante caráter de identificação de suas
vivencias pessoais e sociais.

No momento da roda ouve uma conversa informal considerando o conhecimento prévio e a vivencia das crianças,
em relação aos seus bichinhos de estimação (peixe, cachorro, gato, passarinhos) contamos histórias para que eles
pudessem entender que não se devem maltratar os animais. Através da musicalização emitimos os sons produzidos
pelo gato (miau) cachorro (au-au) pitinhos (piu-piu) etc. Solicitamos que os pais enviassem no dia do brinquedo,
bichinhos de pelúcia, onde eles pudessem manipular livremente e observar a diferença do tamanho, cor da pele,
formato do corpo, diferença e semelhanças entre os animais selvagens e domésticos e suas utilidades. Realizamos
pintura com molde vazado de uma ave chamada Quero-quero que vive nos arredores da CEI, entre a pastagem para
se alimentar de insetos que retiram da terra, geralmente durante a primavera a fêmea põe três a quatro ovos em
cavidades no solo; por ser uma ave muito comum, chama a atenção das crianças quando estão com os filhotes.

Conversamos a respeito da alimentação, do cuidado com a saúde, e a higienização característica identificando o seu
habitat.
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PROJETO PROFISSÕES DIURNA E NOTURNA

Com este projeto apresentamos as crianças diversas profissões e a importância social de cada uma; e que o trabalho
de cada pessoa chama-se profissão. Realizamos entrevista com os profissionais da creche onde as crianças tiveram
acesso à sala da diretora, coordenadora, professores, secretarias, vice-diretora, cozinha, área de limpeza e serviços
gerais. Recebemos profissionais da área da saúde, os quais fizeram apresentação de vídeo e simulação de higiene
bucal, distribuímos escovas para cada criança.
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Estimulamos a brincadeira de faz de conta na qual as crianças sozinhas, e as vezes em grupo compreendem o
mundo a sua volta representando diferentes papeis, nesta brincadeira há sempre uma situação imaginaria que
implica em uma interação da criança com o seu meio. Através de um desfile crianças caracterizadas de médicos,
engenheiros, faxineiros, bailarinas e soldados.
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SEMANA DO TEATRO

Através de histórias ilustradas, livros paradidáticos,fantoches, flanelográfo, mímicas realizamos diversos teatros
dentro e fora da sala de aula. Com objetivo de desenvolver o gosto pela arte cênica e as aptidões
artísticas,trabalhando a linguagem oral, corporal, afetiva, imaginária e interação social, apresentamos várias peças
teatrais na sexta-feira em cena.
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SEMANA DA CRIANÇA

Durante a Semana da Criança realizamos atividades diferenciadas, as professoras e monitoras receberam as
crianças com fantasias, salas enfeitadas com bexigas, muita musica, as crianças curtiram muito essa semana,
brincaram no pula-pula, na piscina de bolinha e tobogã, tivemos também lanche diferente e sobremesa, jogos,
gincana, corrida de motoca, Jump. Finalizamos a semana com um delicioso banho de esguicho. A semana foi
divertida com um ambiente farto de alegria, interação e confraternização entre os agrupamentos.
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A festa da família foi em dia cheio de alegria, diversão e socialização entre as famílias, funcionários e as crianças.
Tivemos barracas de refrigerante, cachorro quente, sucos, salgados, doces, picolés, etc. e coreografia das crianças,
brinquedos infláveis e do parque.
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ESCOLA ABERTA

Neste evento tivemos a oportunidade de apresentar todos os projetos desenvolvidos no agrupamento II em 2016.
Através de informa-desenho, filmagens, fotos, murais, painéis, cartazes, maquetes, áudios das crianças, recortes e
colagens etc. atividades vivenciadas em nossa pratica pedagógica.

Os familiares puderam prestigiar, analisar, e observar todo o trabalho realizado.

O resultado de todo esse trabalho desenvolvido com as crianças do agrupamento trouxe varias possibilidades e
benefícios para todos da comunidade escolar. Durante todo o processo educacional buscamos ampliar a consciência
crítico-social dos envolvidos, contribuindo para o exercício pleno da cidadania e uma sociedade justa e solidária.
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Professora: Valdirene Bernardino dos Santos - Agrupamento ll E

No primeiro momento foi trabalhado em sala adaptação através da roda da conversa, conversamos com as crianças
explicamos como seria nossa rotina diária, foi apresentado os espaços da creche, por serem crianças do berçário
todos tiveram uma boa adaptação. O momento da roda foi elaborado as escolhas de figuras para serem colocados
nos crachás de identificação. Cantamos diversas cantigas de roda, falamos sobre as regras e combinados, foram
feitos oração de agradecimento na roda, contamos historias com fantoches e livros, falamos sobre os calendários do
tempo, aniversariante do mês e proporcionamos momentos de brincadeiras de roda.

Antes cada refeição as crianças foram levadas para lavarem as mãos, no banheiro e antes de entrar no refeitório foi
passado álcool gel. Momento da alimentação as crianças foram servidas diariamente às refeições café da manhã,
almoço, sobremesa, lanche da tarde e jantar procuramos estimular as crianças se alimentarem oferecendo novos
alimentos. Não tivemos dificuldade em fazer as crianças se alimentarem bem, na maioria das vezes algumas
crianças pediram repetição elas tiveram total liberdade de escolha respeitamos cada criança em seu momento de
experimentação. Contamos história com fantoches sobre a importância da escovação, após as refeições foram feitas
as escovações diárias. Momentos do sono ocorreram diariamente, as monitoras organizarão os colchonetes
enquanto as crianças ainda estavam no refeitório, após a escovação junto com as monitoras que iam orientando
cada criança para se deitarem em seu colchonete.
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Tivemos um momento para trabalhar as sensações, tato, olfato, paladar, audição e visão; Audição:tocamos diversos
instrumentos da bandinha; Visão: proporcionamos momentos de caça ao tesouro com bolinhas coloridas,
brincadeira de esconder atrás do lençol quem está faltando. Olfato: mostramos em pequenas quantidades os
potinhos com canela em pó, café e perfume; Paladar as crianças degustaram Nescau, limão, açúcar e sal. Tato:
mostramos objetos para eles pegarem e pisarem tais como lixa, Bombril, algodão e grãos.
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De acordo com o plano político pedagógico, desenvolvemos seguintes projetos:

Linha do tempo de cada criança; fizemos dinâmica do espelho, pedimos para as crianças sentarem em roda e
falamos que dentro da caixa tinha um presente valioso e bonito, todos ficaram curiosos e ansiosos para verem o que
tinha dentro da caixa, pedimos segredo, cada um que olhava dava um sorriso ou apresentava timidez.

Essa dinâmica teve como objetivo trabalhar a identificação de cada um. Depois da dinâmica confeccionamos
bolinhas papel,um cartaz com pintura de molde vazado do corpinho, onde cada criança identificava se era menino
ou menina e escolhia a cor de tinta, essa atividade fizemos em pequenos grupos misturando as crianças mais velhas
com as mais novas, em outro momento foram feitos pesquisas em revista para as crianças identificarem masculino
e o feminino para fazerem colagens essa atividade foi um sucesso.
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Projeto Verão suas influências e hábitos. Nesse projeto conversamos com as crianças sobre o verão mostramos
as roupas e os acessórios.

Fizemos um painel coletivo com massinha de modelar e pinturas com guaches, brincadeiras com água no tanque de
areia, as crianças brincavam na areia e nós professores revezávamos para jogar água com regador no tanque, as
crianças brincavam e diziam que estavam na praia em alguns momentos até deixamos a água cair neles foi só
alegria.
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Ainda no mesmo projeto trabalhamos com integração AGII fizemos culinárias salada de frutas e gelatina de limão,
continuamos a interação com o mesmo AGII para fazermos nosso piquenique no quiosque todas as crianças
comeram a gelatina até quem não gostava resolveu experimentar e acabou gostando.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 170/376

16/05/2017 às 19:14:35

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 171/376

16/05/2017 às 19:14:35

Terceiro projeto Plantas e germinação; contamos história do João e o pé de feijão, apresentamos os grãos de
feijão uma criança pediu para plantar o feijão no algodão ou na terra achamos melhor plantar o feijão no copinho
com algodão. Confeccionamos um cartaz coletivo do João e o pé de feijão com grãos de feijão, procuramos em
volta da creche os tipos de plantas e árvores frutíferas acharam o pé de amora no parque fizemos, degustação de
feijão apresentamos os grãos crus e algumas sementes plantamos alpiste na serragem.
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As semanas educativas tivemos como objetivo agregar os valores ao trabalho com as crianças que foram abordados
situações problemas tais como semana da energia e cidade e meio ambienteonde falamos sobre a diferença da
luz solar e como a luz chega na casa das crianças, mostramos uma máquina de escrever sem fonte de energia e um
mimeógrafo, confeccionamos um cartaz com colagens, assistimos apresentação de dança minha pequena luz.
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Dia mundial pela educação inclusiva nesse dia mostramos para as crianças as diferenças através de um teatro
com as professoras e brincadeiras inclusiva fizemos interação com o berçário.
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Semana educativa pipa sem cerol. trabalhamos confecção de cartaz coletivo, confeção de lembrancinha,
trabalhamos essa semana com atividade ludica como teatro, cinema com pipoca, confecção de capucheta, soltamos
pipas no parque, devido o tempo não foi possivel soltar pipa no campo porque estava muito frio no dia do
agendamento, optamos em fazer oficinas .
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Trabalhamos com o projeto Olimpíadas e Paraolimpíadas RIO 2016

Nesse projeto envolvemos as crianças em diversas atividades lúdicas desenvolvendo espírito esportivo e gosto pelo
esporte. Falamos sobre a importância do esporte, identificamos diversas modalidades esportivas apresentamos as
regras de cada modalidade, cantamos o hino nacional confeccionamos cartazes, assistimos DVD, tivemos palestra e
dinâmica com a filha de uma professora, distribuímos medalhas confeccionadas pela as professoras.
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Projeto Psicomotricidade

Elaboramos atividades corporais tais como brincadeiras de roda, dança da cadeira, percursos, dinâmica de grupos,
ginasticas, diversas apresentações de danças, andamos em volta da creche com as motocas e bicicletas, partida e
futebol no parque, brincadeira de caça ao tesouro no quiosque, brincadeiras com bolinha de sabão.
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Semana da Família: trabalhamos com recorte e colagens através de revistas, onde cada criança fez sua própria
pesquisa, confeccionamos um cartaz sobre o tema, ensaiamos um musical com as crianças para fazer apresentação
no dia festa da família.
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Semana pela cidadania das crianças:

Nessa semana foramelaboradas diversas atividades de integração com outros agrupamentos através de oficinas
fizemos integração com agrupamento ll B no espaço do quiosque proporcionamos um momento de brincadeiras
dirigidas, cineminha com pipoca, baile a fantasia, fizemos confecção de brinquedos para lembrancinhas,
confeccionamos cartazes e tivemos um momento de pura diversão com brinquedos locados pela creche, nesse dia
foi proporcionado um almoço especial.
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Projeto Primavera

Levamos as crianças ao passeio em volta da creche para mostramos as flores, borboletas e escutaram diversos
cantos dos pássaros mostramos um ninho de passarinho com filhotinhos no telhado dentro do quiosque sem pia,
contamos história sobre a primavera ao ar livre, confeccionamos cartazes assistimos apresentação de teatros e
tomaram banho de esguicho integração com agrupamento III C .

Semana do teatro: Proporcionamos momentos de apresentações teatrais e musical onde as crianças tiveram
oportunidade de contracenarem historias e fizeram lindas apresentações musical ,em alguns momentos ouve
integração com outros agrupamentos, assistiram apresentação de convidados tais como nutricionistas, agente de
saúde fizeram um lindo teatro sobre a dengue, grupo teatral de bonecas, teatro da sanasa e uma linda apresentação
do pessoal do posto de saúde sobre a higiene bucal através de vídeo e escovação das crianças.
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Projeto Animais:

Este projeto teve como objetivo trabalhar com as crianças de forma lúdica a conscientização da importância dos
animais para o meio ambiente, foi conversado na roda da conversa as diferenças entre animais domésticos ,animais
selvagens e aves .Levamos as crianças para andarem em volta da creche onde eles viram o pássaro quero-quero e
seus filhotes ,contamos a história do pássaro sem cor e fizemos um lindo cartaz, brincaram com jogos dos animais e
assistiram apresentação de teatro.

Projeto Profissão: Primeiro momento elencamos quais tipo de profissão tem na creche, depois perguntamos para
as crianças quais seriam as profissões dos seus pais onde trabalham e o que eles fazem, algumas souberam
responder e outras só reproduziram a mesma fala do amigo, proporcionamos momentos com brincadeiras de acordo
com as profissões tais como cozinheira, professoras, babas, cabeleireira, telefonista, mecânico, medico. Caixa de
mercado, motoristas, pintores e jogadores de futebol.
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Fizemos exposição com a escola aberta todos os registros dos projetos foram expostos, através de cartaz, painéis,
maquetes e vídeos onde os familiares foram convidados para fazerem visita no período da manhã cada sala ficou
responsável para expor os trabalhos desenvolvido no ano letivo.
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PROFESSORA: ELISÂNGELA - AGRUPAMENTO: III-A

A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da
importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular nacional para a Educação Infantil, o
educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar e brincar
são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da criança.A infância,
sendo a primeira etapa da existência humana, caracteriza-se por uma importantíssima fase do desenvolvimento, de
constituição da personalidade, com consequência na formação de sua vida adulta. Segundo o biólogo e psicólogo
suíço Jean Piaget, o indivíduo em interação com o meio físico e social constrói o conhecimento e a inteligência.

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

COMPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO III - A

O agrupamento foi composto de 30 crianças entre 3 e 6 anos, crianças que já frequentavam a creche nos anos
anteriores e crianças recém- chegados.Não existiu um critério para a formação da turma, sendo que a escolha das
crianças para cada turma foi feita de forma aleatória pela equipe gestora.

Ao longo do ano letivo trabalhamos com as múltiplas linguagens: (oral,corporal,sonora,plásticasetc.). Sendo que
damos inicio na roda de conversa momento destinado para falarmos sobre a rotina da sala, sobre
regras,sentimentos, valores, e combinados. Utilizamos de recursosos fantoches livros, fantasias, até brinquedos para
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ajudar a descontrair e deixa-los mais relaxados, estimulando o imaginário.

Procuramos promover a autonomia das crianças em diversos momentos, no refeitório, onde foi utilizado o
autosserviço das turmas do agrupamento III, a ida ao banheiro etc, a instituição de Educação Infantil, neste
contexto, é espaço privilegiado onde acontece um "sistema complexo de relações" entre as crianças e os adultos,
este processo comporta dois aspectos: o afetivo e o pessoal ( entre crianças e o profissional, afetivo e pessoal (dos
educadores entre si e destes em relação ás crianças), o que tem possibilitado que, em situações diversas, vários
interesses,motivações e vontades se entrecruzem, num verdadeiro emaranhado de encontros e confrontos, e as
vezes, até de conflitos. No entanto o que realmente importou neste contexto foi o de valorizar todas as relações
possíveis, crianças com crianças( de mesma idade e idades diferentes); crianças com adultos, adultos com adultos;
num processo em que haja o respeito, o diálogo, a intencionalidade educativa( por parte dos adultos) e o
comprometimento de todos em fazer deste espaço, um espaço de"vida".

No entanto nossas atividades pedagógicas e lúdicas foram aplicadas em sala ambientes sendo linguagens, artes,
matemática e ciências.

SALA DE LINGUAGEM: trabalhamos com a contação de histórias, dramatizando as diferentes formas de
expressão, linguagens, danças, músicas, neste espaço conseguimos desenvolver junto as crianças, maiores chances
de estar desenvolvendo a linguagem oral, o "mundo do faz- de- conta", a socialização, a autonomia, respeitando o
interesse das crianças.

O brincar dirigido ou livre, dentro ou fora da sala de aula, considerando sempre a integração, a troca, o
envolvimento e as emoções entre as crianças e os adultos, possibilitando também a formação de valores e
identidades, as vivências comunitárias e individuais.

SALA DE ARTES: As crianças nessa idade respondem bem a todas as expressões artísticas, mas gostam
especialmente de desenhar, por isso seguimos estimulando-as se comunicarem através do desenho e da pintura,
também foi enfatizado o trabalho de musicalização, apreciação de música, as crianças puderam estar em contato
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direto com materiais como; tintas, lápis de cor, cola,tecidos, retalhos, diferentes tipos de papel, barbantes, lãs,
botões, instrumentos musicais, etc.

SALA DE CIÊNCIAS: Estimulamos a curiosidade das crianças através de atividades dirigidas, sendo ampliadas
através de passeios, observações da natureza, escuta de leituras, experiências etc. As crianças conseguiram ter
contato com água, areia, argila, sementes entre outros elementos da natureza. Pois só valorizará o meio ambiente
aquele que se perceber como parte integrante dele, procurando modificar antigos hábitos e atitudes em prol da
melhoria da qualidade de vida do nosso planeta.

SALA DE MATEMÁTICA: Desenvolvemos atividades com jogos de construção, que nada mais são do que peças
para encaixe, de plástico, de madeira, blocos de vários tamanhos, formatos e cores,figuras geométricas. As
atividades com blocos de construção favorecem a organização temporal e espacial, a medida que as crianças podem
manipular estas peças e materiais, podem também exercitar o imaginário, a brincadeira simbólica, o pensamento e a
fala, pois nesta atividade acabam estabelecendo muitas relações, tanto individual como coletivamente. Sendo que
as crianças maiores já são capazes de montar prédios, cidades, castelos.
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Desenvolvendo trocas afetivas, intelectuais e sociais, as crianças são capazes de coordenar as suas ações e de criar
novos sentidos, interpretando e interferindo nos rumos da brincadeira, ao mesmo tempo em que são capazes de
prover situações, elaborar hipóteses e testá-las, com o objetivo de resolverem problemas. Sempre observando e
registrando as falas e as atitudes das crianças. Educar, é ajudar, é cuidar, é ser cúmplice do aprender e de escolher
entres infinitas possibilidades oferecidas. È um gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer
momento.

"Educar é acima de tudo um ato de amor."

PAULO FREIRE

QUANTAS CONQUISTAS

Chegamos ao fim do semestre repleto de experiências, descobertas, curiosidades e alegrias. O afeto e as novas
aprendizagens permearam todo o período. As crianças revelaram o quanto foram felizes na creche, sorrisos,
gargalhadas, danças e cantorias marcaram as vivências dessas crianças. Tivemos dias de muitas alegrias,
conquistas, dias difíceis também, mas com certeza momentos maravilhosos e únicos na vida desses pequeninos.

Em seguida será exibido algumas descrições de momentos onde a turma demonstrou interesse, criatividade,
mostrando-se questionadores e muito observadores, em muitas das atividades propostas e a cada novidade
descoberta.

Para o ano de 2016, foram desenvolvidos os seguintes projetos:

O projeto linha do tempo foi abordado vários temas importantes para a formação pessoal do aluno. Inicialmente, o
trabalho se enfatizou através de desenhos do próprio corpo feitos pelas crianças no chão, com giz. Trabalhamos
bastante com o lúdico, com brincadeiras, músicas, conversas na roda, com perguntas pertinentes ao projeto como:
O que eu comia quando era bebê? Oque mudou em mim? Os cabelos, a altura, o que eu aprendi? Andar sozinho,
falar, comer,andar de bicicleta.
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Foram produzidos cartazes com fotos das diversas fases de seu desenvolvimento, trabalhando o passado, e o
presente da criança, brincamos com a produção de sons vocais, imitando o choro de um bebê, exploramos objetos
queos bebês utilizam, como, mamadeiras, fraldas, chupetas, chocalhos etc. Uma atividade que eles gostaram
também foi da caixa com um espelho dentro, cada um podia se olhar e fazer um comentário sobre si mesmo,
ouvimos a música quando eu era neném eu era assim e palminhas, palminhas, nós vamos bater, sempre
representando a música com gestos.

O projeto as estações do ano, também teve uma boa aceitação por parte das crianças, o envolvimento e o interesse
das crianças na execução do projeto foi muito importante para que eles compreendessem a importância de se
preservar a natureza e o meio ambiente em que vivemos. O projeto possibilitou também que os alunos realizassem
as atividades de forma coletiva, promovendo a socialização, estimulando a integração e a curiosidade através de
experiências. Foram produzidos cartazes com as estações do ano, atividades envolvendo músicas, contação das
histórias, a cigarra e a formiga, a formiguinha e o bloco de neve etc, confecção de flores com material reciclado etc.

Projeto Plantas e Germinação, diante da curiosidade das crianças sobre as plantas, exploraram este assunto de
várias maneiras fazendo muitas descobertas e ampliando nosso conhecimento, pesquisamos sobre as partes da
planta, sua importância para o meio ambiente cuidados e preservação e que elas são seres vivos como nós,
precisando de água, luz, etc. Foi interessante promover essas experiências com as crianças, pois através do lúdico
as crianças aprenderam a cuidar a respeitar, plantamos feijão no potinho, alguns com elementos da natureza terra e
água, outros com algodão, contei a história do João e o pé de feijão conto adaptado dos Irmãos Griin e logo após
fizemos a dramatização da história.

Fizemos uma pesquisa de campo pelos parquinhos da creche, a procura de árvores e descobrimos um pé de amoras,
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no qual esse já estava dando frutos, e as crianças puderam saborear as frutinhas, descobrimos o pé de ipê amarelo.
Depois em sala na roda, as crianças fizeram desenhos sobre as árvores existentes nos parquinhos da creche e um
dos alunos perguntou se o pé de ipê só tinha amarelo, porque no quintal da casa da vó tinha um pé de ipê rosa, foi
explicado que na natureza existe uma variedade de ipês, e que eles recebiam seus nomes de acordo com as cores de
suas flores: ipê-amarelo, ipê-rosa, ipê-roxo, ipê-branco. Confeccionamos um lindo painel com bolinhas de crepom
representando as cores das flores, levamos para a sala algumas flores e a casca da árvore, e expliquei que elas
possuem propriedades medicinais, sendo utilizadas no tratamento de algumas doenças.

 

O projeto Olimpíadas viabilizou vivências únicas, dentro do projeto foram desenvolvidas diversas atividades
relacionadas com o corpo humano com o objetivo de conscientizar sobre os cuidados e higiene do corpo, as
crianças puderam entrar em contato com os aspectos históricos culturais dos jogos olímpicos utilizando-se da
linguagem oral, linguagem das artes visuais na confecção de trabalhos, entre eles o mascote da sala, a tocha bem
como maquetes de algumas das modalidades esportivas, além dos circuitos realizados entre as turmas. Todos
ficaram muito envolvidos professores, direção e alunos, afinal foi um evento de muita importância para nos
Brasileiros, fizemos desfiles com as tochas feitas de papel sulfite, o símbolo das olimpíadas no caderno de desenho,
a parceria entre escola e família, foi fundamental para o projeto. Uma das atividades realizadas foi solicitar aos pais
pesquisas dividida por grupos com temas e modalidades especificas.

As crianças se divertiram e o projeto proporcionou as crianças os desenvolvimentos de diversas habilidades a cada
proposta participaram com entusiasmo, motivação e curiosidade.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 194/376

16/05/2017 às 19:14:35

Psicomotrocidade através da música, com esse projeto levamos as crianças a perceber o próprio corpo, fizemos
brincadeiras corporais que enfatizaram o individual e o coletivo, percebemos a importância do cuidado em nossas
ações, participamos de desafios que envolveram pequenas corridas, saltos, agilidade.

Brincamos de cama de gato, estátua, massa de pés, de floresta encantada, sempre ao som de uma música.
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Uma das brincadeiras que a turma curtiu bastante foi a da floresta encantada, a professora diz dentro de alguns
minutos a sala se transformará numa grande floresta e todos serão habitantes dessa floresta, todos os bichos estão
dormindo, aos poucos vão acordar. E aos poucos todos tem a liberdade de escolher uma máscara de bicho e imitá-
los.

No que se refere em trabalhar expressão corporal através da música, com certeza é muito prazeroso e divertido,
pois é assim que eles aprendem, com atividades lúdicas.

O projeto ANIMAIS enfatizou também a importância do cuidar e preservar a vida, esse período foi coberto de
muitas descobertas, aprendemos mais sobre os animais, em especial sobre o pássaro João de Barro.
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Na roda da conversa falamos quais pássaros a turma conhecia, qual o nome deles, a maioria levantou a mão para
falar do Quero-quero que vive na creche com seus filhotinhos. O aluno Pedro Augusto disse já ter visto um João de
barro, e começou a contar para a turma, que a casa do passarinho era feita de barro, como a turminha ficou bastante
interessada na conversa do Pedrinho, decidimos confeccionar o João deBarro e sua casinha.

Para confeccionarmos o passarinho usamos materiais reciclados: potinhos de yakult, tinta, papel, olhinhos
esbugalhados e palitinho para fazer o bico. Ficou lindinho o João de Barro.

Fizemos as casinhas com massinha de modelar e com bolas de isopor, as crianças estavam cada vez mais
interessada no universo desse passarinho, sempre no momento da roda procurava trazer algo novo para poder
contar para eles. Que o João de barro é uma ave muito habilidosa, que ela constrói sua casinha apenas com barro e
pedaços de galhos queencontra perto de sua nova morada, contei a lenda do João de Barro, e outras histórias sobre
as aves, uma que eles gostam muito é a história da festa no céu, que conta que iria acontecer uma festa no céu, mas
só seriam convidados para a tal festa os bichos que sabiam voar.

A música também fez parte dessa proposta, pois é uma linguagem muito apreciada pelas crianças, todos os dias
cantarolavam ao som das músicas do João de barro, do Sabiá, do Tuiuiu, ouvimos músicas relaxantes de sons da
natureza e do canto dos pássaros.

PROJETO PROFISSÕES

Em todas as atividades propostas as crianças imitaram as ações realizadas pelos adultos, explorando objetos e
brinquedos livremente, deixando a imaginação e a criatividade falar mais alto. Compartilharam os brinquedos,
demonstraram muita alegria e curiosidade em conhecer algumas profissões e sua importância, através da roda
aproveitei o momento para perguntar se eles sabiam qual a profissão da mamãe e do papai, muitos não souberam
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responder, porém alguns sabiam onde o pai e a mãe trabalhavam.

Confeccionamos cartazes com figuras das profissões, e brincamos bastante imitando alguns profissionais.

 

NUTRICIONISTA SECRETÁRIA

 

BAILARINA CABELEREIRA

Além dos projetos desenvolvidos, trabalhamos com alguns temas das semanas educativas.

SEMANA DA ENERGIA E CIDADANIA
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Nessa semana os alunos assistiram ao filme da turma da Monica, sobre como economizar energia, eles gostaram
bastante, pois é uma linguagem de fácil entendimento para os pequeninos. na roda da conversa falamos muito sobre
economizar e que eles podem e devem contribuir, não demorando muito tempo debaixo do chuveiro, desligando a
tv quando não for mais assistir desenho, etc.

SEMANA DA PIPA SEM CEROL

Nessa semana foram realizadas atividades com vários tipos de papéis para confecção de pipas, e capuchetas.
Mostramos para turma como é feito o cerol e o perigo que essa prática pode ocasionar.

SEMANA DA FAMILIA

Nesta semana confeccionamos cartazes, apreciamos as fotos trazidas de casa, no momento da roda eles puderam
dizer o nome de seus familiares, o que eles sentem pelos membros de sua família, o afeto o carinho. No dia da festa
os alunos realizaram apresentações de danças, teatros, tivemos barracas de pastel, churrascos, cachorro quente,
cama elástica, tobogã e muito mais.
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DIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Conversamos na roda sobre inclusão, que o respeito é muito importante e que nada impede o ser humano de fazer o
que ele deseja que seja possível, praticar esportes e que temos que encontrar força e coragem para realizarmos
nossos sonhos.

Finalizaremos os projetos do ano com a escola aberta, onde a escola estará aberta para receber os familiares dos
alunos e assim acompanhar tudo que foi feito durante o ano. Encerraremos este ano letivo com a certeza de que os
bons momentos que vivemos foram com certeza compartilhada por todos, famílias, crianças, equipe gestora e todos
os funcionários da creche.
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Dessa forma analisando os trabalhos desenvolvidos, podemos avaliar positivamente toda nossa prática pedagógica,
pois nossas crianças apresentaram de forma significativa, um bom desenvolvimento e prazer em estarem inseridos
nesse ambiente escolar.

PROFESSORA: EDIVÂNIA BATISTA DE SOUSA - AGRUPAMENTO III
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Iniciamos o ano letivo, promovendo a socialização e acolhimento a todas as crianças. No agrupamento III as
crianças foram recebidas os dias pela professora em suas respectivas salas. No segundo momento da nossa rotina,
as crianças foram conduzidas até o refeitório para o café da manhã no refeitório, onde foram feitas as refeições,
ainda no refeitório durante o almoço fizemos o auto-serviço, onde as crianças se servem sozinha, porém sempre
com supervisão das professoras e monitoras com o objetivo de desenvolver a autonomia das crianças, incentivar a
alimentação e evitar o desperdício. Também no refeitório comemoramos os aniversários das crianças ao final de
cada mês ao retornarem as crianças sentaram-se na roda para , fizemos a chamadinha, conversamos sobre as
atividades que realizamos, cada criança foram convidadas a se expressarem da forma que quiseram e de maneira
informal, Desta forma elas aprenderam ouvir, falar e discutir sobre assuntos importantes com o grupo, sendo assim
este momento se tornou um recurso importante para favorecer a aprendizagem das crianças, pois Partindo desta
perspectiva, a rotina da Creche articula-se também com sequências didáticas realizadas dentro de temas relativos ao
mundo infantil, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento social e emocional da criança dentro do
ambiente pré escolar; dentro das temáticas: Higiene, Saúde e Alimentação Saudável foram desenvolvidas
atividades de conversação e exploração de situações diárias vivenciadas pelas crianças, tudo feito
diariamente,como lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes após.
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Nosso trabalho foi desenvolvido através de salas ambientes, semanas educativas e projetos:

Sala de Linguagem: fizemos cotação de histórias com livros, roda da musica, onde as crianças escolheram as
musicas preferidas de cada uma , teatros com fantasias utilizando roupas, tecidos, chapéus, entre outros,teatro de
fantoches feito com material reciclado, exibimos filmes educativos, promovemos brincadeiras de faz de conta nos
cantinhos diversos contendo carrinhos, bonecas, casinhas, panelinhas , fantoches, peças de encaixe e vários outros
objetos, utilizamos músicas variadas para estimular a criança a expressar-se oralmente em diferentes situações de
interação e comunicação por meio de gestos, expressões e movimentos.
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Sala de Artes: estimulamos a imaginação e a criatividade das crianças, fizemos lembrancinhas, colagens, recortes
de revistas, objetos de sucatas, massinha de modelar, desenho de formas, misturas de cores, desenhos, pinturas,
atividades com elementos da natureza e construção de painéis com mãozinhas, pezinhos e desenhos feitos pelas
crianças.Além disso fizemos vários registros no caderno de desenho, utilizado nas atividades de artes
individualmente pelas as crianças.
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Sala de Matemática: trabalhamos com jogos da memória, dominó, quebra cabeça, bingo, jogos dos sete erros,
jogo de alinhavo, boliche, contagem com tampinhas, brincadeiras de faz de conta no mercadinho, pesos e, medidas
utilizando vários objetos, calendário com dia, mês e ano, etc. brincamos com jogos feito com sucata, brincadeiras
de arremessar bolinhas na cesta e peças de encaixe.
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Ciências: trabalhamos em um espaço criado dentro da sala de matemática, mas também trabalhamos em outros
ambientes, exemplo: o refeitório e quiosques. Fizemos receitas de bolos, biscoitos, salada de frutas,doces de
chocolate e massinha de modelar caseira, fizemos o contorno do corpo humano utilizando uma criança deitada
sobre o papel pardo, fizemos experiências com bexigas, água, areia, tintas,lanterna e vários outros objetos.

Além disso, fizemos atividades sobre preservação do meio ambiente , estações do ano, preservação vida humana,
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exploração e observação dos ambientes externos.
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Pátio: nesse espaço foram feitas, competições, circuito, gincanas, apresentação teatrais, sexta em cena, onde todas
as sextas uma turma apresentará um teatro para as demais turmas da creche, ainda neste espaço promovemos as
integrações de todos os agrupamentos, e no decorrer do ano este espaço será destinado para desenvolvimento de
atividades físicas, jogos, bicicletas, arcos, bolas, brincadeiras de roda, amarelinhas entre outras atividades que
surgirão no decorrer do ano.Temos os espaços de parques e Tanques de areia, nestes espaços a nossa proposta
além da brincadeira e diversão, foram feitas a socialização, e trabalhamos o desenvolvimento através do
experimentar, correr, pular, saltar, subir, arrastar, escorregar, balançar etc. além de promovermos o contato da
criança com o ambiente natural elementos da natureza. Temos também o quiosque que usamos para culinária que
necessitam de pia e atividades de roda, danças, experiências, entre outras brincadeiras de corda, bola, arcos etc,. A
casa das bonecas foi utilizada também como um cantinho da história com os livros, mas também montamos uma
casinha com brinquedos domésticos e bonecas tiveram também o dia do brinquedo de casa, onde as crianças
trouxeram um brinquedo de sua casa para compartilhar com os colegas, assim promovendo a socialização.
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O projeto que foi o eixo para os demais foi: “Quanto tempo o tempo tem?”, Dentro dessa temática trabalhamos os
subprojetos e semanas educativas. Iniciamos o ano com o projeto Linha do tempo: neste projeto abordamos
identidade, pois foi uma ótima oportunidade para iniciarmos as atividades pedagógicas. Fizemos os crachás com a
participação das crianças, elas fizeram um desenho no crachá para que a mesma identificasse o seu. Também
fizemos um painel com um corpo humano e especificamos as partes, a fim de que as crianças conhecessem o
próprio corpo, também fizemos a medição das crianças, falamos sobre as características de cada uma, alimentos
preferidos, os familiares, as vivencias, os costumes etc. sempre respeitando a individualidade de cada uma.
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Projeto plantas: falamos sobre consciência ambiental, fizemos experiências utilizando elementos da natureza,
atividades de colagem com grãos/sementes

Plantio de sementes de alpiste e observação diária da germinação, fizemos pesquisas para sabermos de onde vem a
nossa alimentação, recolhemos folhas e sementes de arvores do parque da creche para fazermos colagens em um
painel de plantas e sementes para exposição. Experiências, utilizando elementos da natureza. Utilizamos sementes
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variadas, e recipientes variados, como lata, caixa, cones de papelão contendo materiais naturais, e assim
trabalhamos a percepção sensorial.
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Semana educativa da energia, cidadania e meio ambiente: o objetivo foi conscientizar os alunos a economizar
energia e cuidar do meio ambiente. Portanto falamos da importância da energia na nossa vida e quais os impactos
do consumo excessivo no meio ambiente e qual a nossa postura correta como cidadãos, dentro desse raciocínio de
conscientização, fizeram uma maquete com materiais reciclável de uma usina hidrelétrica, para demonstrar de onde
vem a energia. Registramos também desenhos de lâmpadas no caderno de desenho. Também assistimos a um filme
sobre consumo consciente.

Semana educativa de brincadeiras com pipa sem cerol: Teve como objetivo orientar e incentivar as crianças a
soltarem pipa sem o cerol devido os perigos. Assistimos a um filme de animação sobre brincadeiras com pipas sem
cerol, fizemos uma oficina para confeccionarmos pipas, também soltamos pipas no parque da creche e fizemos um
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painel com as pipas que as crianças fizeram. As turmas do agrupamento III se juntaram e fizemos uma oficina de
pipas.
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Projeto primavera, falamos sobre a importância dessa estação, quão deixa tudo mais colorida, as flores nas
arvores e nos jardins deixando a nossa cidade mais bonita. Visitamos as áreas externas da creche e tiramos fotos
das abelhas pousando nas flores, assim as crianças compreenderam melhor a importância das flores na nossa vida e
também para as abelhas, pois observaram as abelhas tirando sua matéria prima que vem das flores. Também
fizemos pequenas florzinhas de caixa de ovos.

Semana da criança: foi feita uma semana de pura diversão com diversos brinquedos e brincadeiras diversas.
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Projeto outono inverno proporcionou momentos onde falamos as diferenças entre lugares frios e quentes o quanto
importante o sol nessa estação. Falamos sobre as baixas temperaturas, do estado da água, sendo assim
apresentamos os tipos de vestuários e alimentação de acordo com a época, assim conhecemos o lado bom e como
podemos aproveitar dos benefícios de todas as estações do ano.

Projeto Olimpíadas: confeccionamos o mascote, pintamos argolas e medalhas, conscientizamos os alunos sobre a
importância do esporte no Brasil e no mundo, dos seus benefícios pessoais e para a sociedade, que ensina-nos a
exercer o caráter esportivo de saber perder e vencer como também conhecer valorizar os costumes e tradições de
diferentes grupos, fizemos integrações dos agrupamentos , para que todos participassem, como ocorre em todo o
mundo a união dos países . Também fizemos pesquisas com os pais sobre modalidades esportivas, a fim de termos
a participação da família já que os jogos estavam acontecendo no Brasil e as crianças comentaram que estavam
assistindo com as famílias em casa. Recebemos a filha de uma professora que trabalha com esportes e era
voluntários nas olimpíadas para fazer competições esportivas com os alunos , foi uma experiência bem rica para a
nosso projeto.
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Semana da família: Onde o seu principal é resgatar valores familiares, porém também, reforçar os vínculos
familiares, favorecer a interação entre a família, comunidade e a creche, além de promover um momento agradável
e feliz para os alunos. Fizemos a festa da família, com apresentações de danças da crianças , barracas de comidas e
brinquedos diversos. Também tivemos a presença das mães na creche para fazer uma atividade com seus filhos.
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Projeto Psicomotricidade: A Psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo indivíduo, ou seja, é a integração
entre o psiquismo e a motricidade, buscando um desenvolvimento global, focando os aspectos afetivos, motores e
cognitivos, levando o indivíduo à tomada de consciência do seu corpo por meio do movimento, pensando nisso
trabalhamos esse projeto paralelo ao projeto olimpíadas, já que através do esporte desenvolvemos a
psicomotricidade .também fizemos um tapete utilizando os pés e as mãos das crianças para que pudessem explorar
o corpo através de movimentos .
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Projeto animais: sabemos que os animais despertam o interesse natural das crianças em geral, elas chegam
contando histórias e informações relativas a eles. Dessa forma foi fácil de chamar atenção para esse projeto,
exibimos Filmes de animação com animais, contamos histórias, fizemos jogos com figuras de animais e objetos,
confeccionamos animais de reciclável , falamos sobre animais que tem pelos e os que tem pena, e podemos contar
com a ilustre presença de uma família de pássaros quero- quero que vivem na nossa creche e despertam muita
curiosidade e interesse das crianças a todo o momento que os vem passeando pelo o parque . Também fizemos
atividades sobre esses animais com desenhos e pinturas, e estimulamos a brincadeira criada pelas as crianças com
brinquedos de animais.
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Projetos Profissões: através desse projeto profissões buscamos propor discussões para que as crianças valorizem
os diferentes tipos de trabalhos como forma de expressão cultural. Sendo assim as crianças passaram a conhecer o
perfil dos profissionais do mercado de trabalho atual, as diversas profissões e suas contribuições na sociedade,
favorecendo a construção da identidade pessoal, como projeto de vida. Proporcionamos também as crianças o
conhecimento das diversas profissões estimulando a e valorização de todas e saberem mais sobre a profissão de
seus pais, sendo assim fizemos uma pesquisa sobre o que eles sabiam sobre a profissão de seus pais , e aquele que
não sabia nada instigamos a investigar junto a seus pais como uma espécie de entrevista, fizemos um painel com
profissões que são identificadas através da roupa e são exercidas por homens e mulheres.
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Projeto integração: fizemos uma visita a escola de ensino fundamental Conceição Ribeiro, para que as crianças
que irão para o primeiro ano no próximo ano tenham um contato com o ambiente escolar que serão inseridas.
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Tivemos também algumas atividades extras, teatro de conscientização da dengue, projeto feito pela prefeitura,
também vieram nutricionistas do Ceasa e fizeram uma palestra com as crianças do agrupamento III sobre
alimentação saudável e exibiram um filme com tema relacionado.

Escola aberta: abrimos a escola para os pais e familiares dos alunos visitarem as exposições dos trabalhos feitos
pelas as crianças durante todo o ano.
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Finalizamos o ano letivo com a festa de encerramento para as crianças que sairão da creche e irão para a escola de
ensino fundamental, recebemos os familiares dos alunos para assistir as apresentações de seus filhos.
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Considerações finais: ao termino deste ano, podemos concluir que nós nos doamos incansavelmente para
realizarmos da melhor forma o nosso trabalho pedagógico, com amor e dedicação as nossas crianças.

Professora: Daiany Ribeiro Caramigo -AgrupamentoIII C e III D

Em docência no ano de 2016 nas turmas AGIII C e AGIIID, sendo turmas com mesma faixa etária dividida por
agrupamento, sendo AG III C com 27 alunos frequentes, sendo um autista, no qual é acompanhado pela professora
de educação especial e faz acompanhamento pela ADACAM (Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em
Campinas), onde juntos com a família tivemos ganhos significativos nos aspectos sociais do aluno, durante o ano
letivo o aluno adquiriu autonomia, não necessitando de auxilio na realização de atividades realizadas nos espaços
escolar. No AG III D possuem 29 alunos frequentes. Todos são crianças gentis, criativas e que se desenvolveram
bem de acordo com sua maturação.

As crianças apresentaram-se espontaneamente curiosidades sobre o contexto de trabalho, participaram com
constância das atividades que foram apresentadas por meio do contexto lúdico. Friso que realmente o lúdico
encanta, aflora e contextualiza o conhecimento de mundo, tornando a aprendizagem verdadeiramente significativa
e concreta ao contexto infantil.

Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando,
imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na
realidade”.
(Vygotsky)

Com relação à linguagem oral os alunos o desenvolvimento foi dentro da faixa etária, recebendo sempre auxilio e
condições para aprimorar sua dicção e expressando suas vontades, necessidades e desejos. Outro aspecto que foi
bastante relevante no desenvolvimento dos alunos foi o desenvolvimento das habilidades gráficas (escrita, desenho
e pintura). As crianças usaram os lápis de cor,giz de cera, canetinha e pinceis de diversos tamanhos, manipularam
com autonomia e criatividade, onde aprimoraram a coordenação motora fina, reconhecendo seus nomes através da
placa de chamadinha, assim como os numerais até a casa dos 30, onde são estimulados através do trabalho com o
calendário, sendo realizado diariamente.

Nas atividades de artes percebe-se que os alunos, já exploram, com habilidade, manipulam e utilizam materiais
variados, suportes gráficos como pincel, tinta e massa para modelar. Criaram desenhos e pinturas livres ou
dirigidos. Percebeu-seque muitos já apresentavamgaratujas ordenadas, demonstrando cuidado com os materiais,
trabalhos e objetos de uso individual ou em grupo, onde foi conquista atingida dentro de um trabalho de autonomia.

Conseguem observar elementos da linguagem visual: formas, cores, volumes e texturas, com precisão. Com relação
à psicomotricidade que engloba a faixa etária, a música e o movimento, foram fatores relevantes no
desenvolvimento da coordenação global dos alunos, presentes em todos os projetos e sendo aprofundado nas
“sextas feiras em cena”.

É possível, perceber que os alunos, já faziam uso do equilíbrio, o que vem ampliando progressivamente a destreza
para deslocamentono espaço em atividades que exigiam movimentos como, correr, pular, arrastar, rolar e etc. Os
educando apresentaram concentração normal em atividades de percepção auditiva, visual e oral. Gostaram de ouvir
histórias, assistir filmes educativos, teatros e manipulação de fantoches, além de dançar, cantar e dramatizar.

A nossa rotina deu-seatravés do cronograma em espaços sendo divididos em 30 minutos em cada espaço, com salas
ambiente, sendo matemática, ciências, linguagem, artes, parques, quiosques com pia e sem pia, pátio, tanque de
areia e o gramado. Iniciou-se na sala dereferencia onde as crianças eram recebidas, caso é a sala de linguagens,
fazíamos a roda de bom dia/ boa tarde, antes de ir para o refeitório, logo que voltavamos iniciavamos a
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chamadinha, com plaquinhas de identificação do nome em letras bastão e maiúscula e com um desenho feito pela
criança e o calendário, onde vemos o dia, mês, ano e o tempo.

 

Sexta-feira em cena:

Todas as sextas-feiras realizavamos o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por semana eraresponsável
por apresentar uma peça de teatro ou musical, para todos os alunos da escola, um momento de integração muito
importante para as crianças, pois eles estão convivendo com faixas etárias diferentes do seu agrupamento, após a
apresentação dramatizada, erqm colocado musica para todos dançarem juntos proporcionando um momento de
divertimento. Para as crianças que estão apresentando é muito importante, pois incentiva que fiquem desinibidas e
favorece a linguagem oral ampliando o vocabulário e permitem que estejam mais próximos ao mundo da escrita e
da literatura.
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 Apresentação de teatro sobre a estação do ano outono.
Apresentação do teatro musical “pano magico”.

Aniversariantes do mês:

Toda ultima sexta-feira do mês comemoramos os aniversariantes do mês, decoramos as mesas do refeitório e
cantamos parabéns aos alunos que fazem aniversario no mês.

Integração:

Fazia parte da nossa rotina também integração com outros agrupamentos onde permite que as crianças tenham
contato com diversas faixa etária, assim respeitando as limitações dos menores e ajudando nos cuidados.
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 Integração com AG I no projeto animais. Integração
entre os AG III com baile.

Sala ambiente de matemática:

Na sala de matemática trabalhamos com aprimoramento do raciocínio lógico, em jogos de estratégia e atividades
com números, formas, cores e quantidades, essas atividades dão-se através de jogos como jogo da velha, jogo da
memória, tangran, topologia, boliche, jogos de tabuleiros, bingos, dominó e peças de encaixar.
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Dominó do projeto inverno. A sala de matemática é equipada com mini mercadinho que permite que as crianças
compreendam noções básicas de raciocínio logico através da ludicidade.

Ciências:

As atividades foram desenvolvidas em todos os ambientes da creche de acordo com a atividade prevista como a
preservação do meio ambiente, animais e a preservação da própria vida humana, exploração e observação dos
ambientes externos, fazendo passeios e observando a natureza, respeitando os fenômenos da naturais (chuva, sol,
ventos, trovoadas), fizemos variadas experiências com elementos da natureza e outros, misturas de água, areia óleo,
sabão, tintas, foi feito o quadro do tempo para que as crianças identifique as características do tempo, falar sobre a
importância de uma alimentação saudável e higiene para a saúde do nosso corpo, nomear partes do corpo através de
cartaz e musicas, faremos receitas de Pães, biscoitos docinhos, gelatinas, salada de frutas, vitaminas e etc.

Confecção de papel machê.

Artes:
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Na sala de artes realizamos atividades artísticas, esses conteúdos foram trabalhados através do caderno de desenhos
individual, onde trabalhamos coordenação motora fina, linguagem escrita com desenhos, confecção e manipulação
de massinha e também trabalhos coletivos e individuais realizado em diversos materiais como massinha, cartazes,
confecção de objetos com reciclagem e rodas de música com instrumentos.

Pintura de tecido. Pintura no papel com giz.

Sala ambiente de linguagens:

Na sala de linguagens a crianças se expressaram de diversas maneiras com contos e fantoches, ludicamente em
nosso espaço, como a casinha, onde brincaram livremente de casinha de boneca, e assistimos filmes com
retroprojetor de imagens como apoio pedagógico, para concretizar conteúdos.
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A hora da Historia. Brincadeira livre, com regras criadas por eles.

As mesas da sala de linguagem formaram uma cabana para que possam brincar ludicamente.

Pátio:

No pátio temos os brinquedos como bicicletas, onde pedalam respeitando leis de transito, temos escorregadores,
túneis onde são utilizados para fazer circuito, para aprimorar a coordenação motora. Amarelinha e o caracol onde
através da brincadeira tem contatos com os números e sua sequência, foramfeitas também brincadeiras de roda e
todas as sextas o utilizamos com o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por vez apresentam uma peça de
teatro ou um musical para toda a creche prestigiar.
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Brincadeira livre no parque do pátio. Brincadeira direcionada no pátio.

Os parques:

A creche é rodeada de parques de uso diário, que possui escorregador, balança, trepa-trepa, gangorra, gira-gira e
pneus alinhados para se trabalhar o equilíbrio.

Tanque de areia:
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No tanque de arreia todos brincam e é sempre proposto brincadeiras lúdicas.

Essas atividades foram desenvolvidas através do projeto “Quanto tempo o tempo tem”, que será desenvolvido
através de nove subprojetos e semanas educativas, sendo:

Projeto Linha do tempo:

Neste projeto trabalhamos a identidade, pois foi uma ótima maneira de iniciar as atividades pedagógicas. Ajudamos
os alunos perceberem que eles têm uma história de vida e é parte atuante no mundo, através de pesquisas enviadas
para os pais para saber sobre a historia do nome, exploramos o eixo Identidade e autonomia na perspectiva de
incentivar as crianças a desenvolver o reconhecimento da própria imagem, se identificando como seres únicos, com
corpo, hábitos e preferências próprias, e foi essencial para oportunizar a construção da identidade das crianças de
forma autêntica, consciente e contextualizada, permitiu a criança conhecer a própria história familiar promovendo
um processo de interação, afetividade, apropriação de regras de convivência, hábitos e emoções.

As atividades que foram desenvolvidas com objetivo de aprimoramento da autonomia, onde aprenderam os
cuidados com o próprio corpo, como escovação de dentes, higiene das mãos, alimentação apropriada através do
auto serviço, no refeitório, onde os alunos aprendem a se servir sozinhos, foram incentivados a ter uma alimentação
balanceada e apresentaram com uma boa aceitação quanto a alimentação.

Nas atividades artísticas desenharam seu próprio corpo e aprenderam a nomear as suas partes, no caderno de
desenhos foi reproduzido o corpo humano, pesquisaram e recortaram de revistas crianças pequenas que fizerem
entender suas fases desde quando bebe e foi trabalhado a questão temporal de presente, passado e futuro.
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Observação de a pirâmide alimentar, onde conversamos sobre o crescimento e quanta a importância da boa
alimentação.

Medindo tamanho para confecção de painel. Identidade escolar, onde trabalhamos a origem do nome, idade, quilo,
tamanho e de onde eles vieram.

Semana educativa da energia e cidadania e meio ambiente:

Na semana da energia e cidadania e meio ambiente, foi trabalhado exclusivamente o tema durante toda a semana,
tivemos rodas de conversas sobe o que podemos fazer para economizar, assistimos filmes no data show em
integração com as demais turmas do agrupamento III.

Foi confeccionado painel com materiais recicláveis que trouxeram de casa, reproduzindo aparelhos domésticos fora
da tomada quando estão em desuso devem permanecer desligados.
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Projeto EstaçãoVerão:

O objetivo foi apresentar ao clima verão e observamos como ficou o clima e as temperaturas nos dias da estação,
observamos e reproduzimos com massinhas, desenhos e pinturas livres o sol, o calor as chuvas etc. Enfatizamos as
características e hábitos que ocorrem quando estamos na estação do verão, o que comemos e como vestimos, onde
fizemos experiências na sala de ciências como salada de frutas e gelatinas, fizemos um lindo desfile de trajes da
estação.

Foi conscientizado através de livros e filmes a importância do uso de chapéu e protetor solar, para proteger a pele
do sol.

Foi realizado na sala de artes cartazes sobre o verão.

Projeto Plantas e germinação:

Sabemos que é na educação infantil que plantamos a sementinha da consciência ambiental, nesta perspectiva,
despertamos o interesse das crianças pela preservação do meio ambiente, assim como as formas de vida e sua
sobrevivência. Observamos o desenvolvimento de um ser vivo, através do alface que foi plantado em um encontro
juntamente com as mães em um dia que participaram da suas rotinas.

Fizemos passeios pela escola e puderam observar as plantas e assim reproduziram em desenhos e cartazes.

Foi confeccionado coletivamente o livro da sementinha, onde fizeram como forma de painel toda a trajetória da
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sementinha desde que ela é posta a terra.

A historia da sementinha.

Semana educativa de brincadeiras com pipa sem cerol:

Teve como objetivo orientar e incentivar as crianças a soltarem pipa sem o cerol devido aos seus perigos, onde foi
orientado através de filme e rodas de conversas.

Soltaram pipas livremente pela a escola durante toda a semana, foramfeitasatividades como cinema com pipoca
sobre o tema, oficinas de mini pipas, pinturas no rosto, “capucheta” e teatro no momento da sexta em cena,
completando assim uma semana temática.
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Projeto Estação, outono e inverno:

É pensando no futuro que precisamos despertar nas crianças conceitos básicos de como preservar a natureza
proporcionar momentos de observação das estações do ano que seguira para a vida do homem e animais.
Proporcionamos momentos onde trabalhamos as diferenças entre lugares frios e quentes como a importância do sol,
estado da água, sendo assim apresentar os tipos de vestuários e alimentação de acordo com a época, fizemos
observação das folgas que caíram das arvores.

Confeccionamos um dominó de inverno na sala de artes e brincamos com o dominó no momento da sala de
matemática, desenvolvendo e aprimorando o raciocínio logico e matemático.

Teatro sobre o inverno em integração com AG II A. Foi confeccionado uma colcha de retalhos.

Projeto Olimpíadas:
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O objetivo foi apresentar ao aluno a importância do esporte no Brasil e no mundo, os seus benefíciospara a
sociedade, ensinando os exercer o caráter esportivo de saber perder e vencer como também conhecer e valorizar os
costumes e tradições de diferentes grupos e discutimos sobre a importância dos esportes na vida das pessoas, tanto
na pratica individual quanto coletiva, propondo àcriançaconhecer as modalidades do esporte, desenvolvendovalores
que o esporte pode nos ensinar, cooperação, respeito, participação, amizade, e inclusão, desenvolver alto confiança
e disciplina.

Foi enviando pesquisa para casa onde os responsáveis falaram sobre as modalidades esportivas das olímpiadas, os
alunos discutiram e roda de conversas na sala de linguagens sobre as modalidades e como se pratica cada esporte,
logo após confeccionamos quadros na sala de artes sobre as modalidades esportivas que os alunos trouxeram de
casa.

Em atividades no pátio praticamos muitos jogos, como futebol, basquete, ginastica rítmica, entre outros.

Durantes os jogos olímpicos as “sextas em cena” foram temáticas ee realizado torneio entre todos os alunos da
escola, onde foram entregue medalhas por participarem.

Torneio no pátio da escola entre agrupamentos. Confecção de bandeiras e mascotes das Olímpiadas.

Semana da família:

O seu principal objetivo é resgatar valores familiares, onde foi realizado uma festa com apresentações dos alunos
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para a família.

Cartaz realizado para exposição no dia da festa, onde os alunos desenharam suas famílias, através da produção
individual de texto descreveram o que gostam de fazer com seus familiares e trouxeram fotos de casa de todos os
familiares.

Projeto Psicomotricidade:

A Psicomotricidade envolveu toda ação realizada pelo indivíduo, ou seja, a integração entre o psiquismo e a
motricidade, buscando um desenvolvimento global, focando os aspectos afetivos, motores e cognitivos, levando o
indivíduo à tomada de consciência do seu corpo por meio do movimento tendo como objetivo colocar a criança em
situação na qual será preciso que ela busque novas situações para conseguir um resultado desejado, mais ela
colocará seu cérebro em funcionamento, o que, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, foi
importante para sua organização motora, sua autonomia e a criatividade.

Os objetivos do projeto foram alcançados através de atividades livres realizadas no parque, no tanque de areia e
atividade direcionadas realizadas em diversos espaços da escola.

Foi confeccionado um esqueleto de papel higiênico onde puderam aprender e nomear as partes do corpo.
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Nessa atividade as garrafas pet ficaram enfileiradas, em dupla onde o aluno que esta a frente tomba a garrafa e o de
trás as coloca em pé, envolvendo os aspectos equilíbrio, destreza, agilidade, coordenação e trabalho em equipe.

Projeto Estação primavera:

Sabemos que a Primavera é tempo de flores, cores, alegria e comemorações possibilitou a criatividade, através de
atividades onde reproduzia as flores, a investigação e a observação para a realização de ações em proteção ao meio
ambiente. Além de despertar o interesse das crianças na diversificação das flores e a simbologia de carinho e amor
que as flores nos remete , o objetivo levou as crianças o contato com diferentes histórias sobre as flores , a fim de
desenvolver a percepção sensório-motora e cognitiva, a coordenação motora, as linhas, as cores, os aromas, as
medidas, os numerais, formas e texturas.

Despertamos o interesse pela preservação do meio ambiente, atentando para as formas de vida presentes nele.
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Ensaio de o cravo e a rosa.

Realização de pintura sobre as flores, após observação pelo espaço escolar, explorando diversos materiais com uso
de tintas.
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Aproveitamos o calor da primavera e realizamos banho de esguicho.

Projeto Animais:

Sabemos que os animais despertam o interesse natural das crianças desta faixa etária que, em geral, contam com
várias informações relativas a ele, pois, os animais têm uma importante presença em seu mundo cotidiano
(desenhos animados, histórias, jogos) ,além disso, possuem um importante caráter de identificação de suas
vivências pessoais e sociais.

É desta forma que percebemos que tudo o que fazemos interfere no meio ambiente, desde o que comemos o que
vestimos, onde moramos como nos relacionamos com plantas, animais e com os outros. É preciso entender a
importância do meio em nossa vida. Por esta razão a total importânciade se trabalhar este projeto. Valorizar os
animais como uma forma de vida importante para o meio ambiente e forma de vida importante para o meio
ambiente.

Foi escolhido por eles atividades as reproduções de aves, devido ao casal de quero-quero que moram na creche,
durante todo o ano demonstraram interesse, vivenciaram o nascimento dos filhotes e se demonstraram interessados
todo o tempo.
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Semana pela cidadania das crianças e adolescentes:

O objetivo é resgatar os valores da infância, nessa semana realizamos atividades onde discutimos sobre os direitos
das crianças, a confecção do painel foi baseado na musica que eles gostam da borboletinha.
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Projetos Profissões:

O tema profissões buscou propor discussões que valoriza os diferentes tipos de trabalhos como forma de expressão
cultural. Sendo assim a criança passou a conhecer o perfil do profissional no mercado de trabalho atual, as diversas
profissões e suas contribuições na sociedade, favorecendo a construção da identidade pessoal, como projeto de
vida. Proporcionamos as crianças o conhecimento das diversas profissões estimulando a e valorização de todas.
Despertamos o interesse por uma melhor qualidade de vida, através de escolha consciente da profissão.
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Confecção da maquete sobre os animais, onde construíram uma cidade e definiram o nome das profissões dos
estabelecimentos comerciais.

Teatro de fantoche sobre as profissões.

Projeto integração:

O projeto integração foi elaborado pela escola com o principal objetivo de integrar os alunos que vão para a
primeira serie em uma unidade escolar próxima, realizamos então a visita a escola EE Conceição Ribeiro, situada
nas proximidades da escola.
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A visita foi produtiva e os alunos demonstraram interesse o tempo todo na visita, onde puderam rever alguns
amigos que estudaram no ano de 2015.

Escola aberta:

Finalizamos nossas atividades pedagógicas com a escola aberta onde os pais puderaqmconhecer nosso trabalho e
estudos os projetos que foram realizados em 2016.

Foto escola aberta.
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Foto coral de encerramento.

Considerações finais:

No ano letivo de 2016 o ensinar não se limitou apenas a repassar conhecimentos ou mostrar caminhos que o
educador considera o mais correto, mas ajudamos as crianças a tomarem consciência de si e dos outros. Acredita-se
que esse trabalho servirá como embasamento para mostrar a importância do lúdico na educação infantil, bem como
na construção do processo de imaginação, criatividade, desenvolvimento motor, interação social e no aprendizado
de regras. Desse modo, entende-se que a vivência lúdica no contexto escolar abre caminhos para a integração de
vários aspectos do ser humano, bem como na esfera emocional, corporal, cognitiva, espiritual, e permitiu se
perceber enquanto um ser único e relacionar-se melhor consigo mesmo e com o mundo, o que implica um
enfrentamento mais autêntico frente ás suas dificuldades.

Todos os projeto trabalhados foram de muita importância para o desenvolvimento das crianças, a falta de tempo
não permitiu que fosse mais aprofundo ao tema.

Assim, é fundamental que a família, a escola e a criança forme um tripé que sustente essa etapa essencial na vida da
criança.

Foi oferecido várias ferramentas para que o aluno pudesse encontrar outros caminhos, respeitando sua cultura, seus
valores e seu conhecimento de mundo. Assim por meio da mediação os preparamos para os desafios que possam
encontrar na sociedade.

Professora: Miriam Ferreira Malafaia - Agrupamento III E

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica conforme previsto em nossa Constituição Federal. Tendo
em vista todo trabalho desenvolvido neste primeiro semestre de 2016 o Projeto Político Pedagógico, que visa
estabelecer prioridades de atuação na educação infantil, se faz extremamente necessário

“Aos profissionais de diferentes áreas, comprometidos com o processo de formação e educação
social, cabe-lhes a responsabilidade de forjar um saber especial, um saber que estimule e motive os
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sujeitos sociais, a alegria de estar no mundo``. Ao absorver o sonho, a fantasia, a alegria, como
elementos de complementaridade e harmonização dos saberes na vida, melhora-se, também, a
qualidade de vida, na melhora-se, também, a qualidade da vida, na medida em que amplia-se o
horizonte de possibilidades das relações sociais, interações e formas de comunicação, permitindo
sentimentos de segurança que levam afloram manifestações de curiosidade, ludicidade,
responsabilidade e felicidade.

T. F. França, 2000, in Lazer como prática revolucionária.

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

O agrupamento III``E`` é composto por uma professora e mais trinta crianças (sendo 18 meninos e 12 meninas)
entre 3 e 6 anos, a maioria dos alunos já frequentavam o agrupamento II e o restante permaneciam no agrupamento
III.

Ao longo deste ano letivo trabalhamos com múltiplas linguagens, sendo a linguagem verbal, corporal e musical
estimulados em todos os momentos. Na roda de conversa, juntamente com as crianças, decidimos a rotina do dia,
retomamos valores, regras e combinados. É um momento importante, pois as crianças participam e decidem o que
desejam, com isso surgiram assuntos diversos para troca de ideias e opiniões.

No agrupamento III a nossa prioridade é desenvolver a linguagem das crianças, pois a partir daí elas adquirem
maior autonomia. manipulam sozinhas seus próprios pertences, fazem suas necessidades fisiológicas e higienização
das mãos e da boca apenas com orientação verbal e supervisão. Também proporcionamos socialização da turma
com outras crianças de outros agrupamentos III.
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No momento junto ao refeitório, pois eles se servem sozinhos, retiram seus próprios talheres e canecas e colocam
no local indicado para serem lavados. Não obstante aproveitamos o espaço do refeitório para comemoração dos
aniversariantes do mês.
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Os profissionais de educação do agrupamento III se reuniram para discutir os projetos desenvolvidos durante o ano,
quais são:

Linha do tempo (de cada criança)
Estações do ano (Primavera; Verão; Outono; Inverno; suas influencias e hábitos)
Plantas (Germinação; cultivo; colheita e manipulação)
Olimpíadas e Paralímpiadas (RIO 2016)
Psicomotricidade através da Música
Animais (Criação e suas evoluções desde os dinossauros)
Profissões diurnas e noturnas

Paralelamente a estes projetos foram também trabalhadas as semanas educativas:

Semana da energia, cidadania e meio ambiente.
Dia Mundial da Educação Inclusiva
Semana “Pipa sem cerol”
Semana pela cidadania da criança
Semana do Teatro
Semana da Criança
Escola aberta

Nossos projetos foram vivenciados de maneira lúdica, com a finalidade de desenvolver habilidades físicas,
intelectuais, sociais, motoras, culturais e afetivas, o período de adaptação foi bastante tranquilo e acolhedor não
apenas para os alunos mas também para os professores, pais e familiares dos alunos. Nas salas ambientes as
crianças tem acesso a livros infantis, revistas, gibis, jornais, palitos de picolés, canudinhos, algodão, água, massinha
de modelar, tinta guache, tesouras (todas sem ponta), pincéis, lápis para colorir, gizes de cera, papel Kraft, quebra-
cabeças, insetário, blocos lógicos, bonecas, legos, bingos, dominós e vários outros brinquedos. Também foram
expostos nos corredores e murais do pátio cartazes de boas vindas para que, durante todo ano, tivessemos um forte
vínculo entre o aluno e a escola.

Iniciamos o primeiro trimestre com o projeto: “Linha do tempo de cada criança” visando explorar o eixo
identidade, e incentivando as crianças a desenvolverem o auto reconhecimento e uma perspectiva mais autônoma.
O que ajudou as mesmas no reconhecimento de sua própria imagem e identificação como seres únicos, com corpo,
hábitos e preferências próprias. Demos continuidade ao projeto de forma coletiva com as salas ambientes que tem
como objetivo despertar na criança a curiosidade e o interesse nas atividades propostas nestes espaços que são: Sala
de linguagem, matemática, ciências e arte.
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SALA DE LINGUAGEM – Nesta sala iniciamos o projeto com os seguintes questionamentos: quem são seus
pais? Você tem irmãos? Quem são os mais velhos e quem são os mais novos? Contamos diversas histórias com
flanelógrafos, ilustrações, fantoches sobre os diversos tipos de famílias existentes. Exploramos a oralidade das
crianças através de relatos na roda sobre suas famílias e suas origens. Fizemos, pesquisa e recortes de famílias em
momentos de lazer, passeios e viagem.

SALA DE MATEMÁTICA – Iniciamos com a contagem de alunos presentes na sala, agrupamos meninos e
meninas em cantos opostos às vezes misturados. Utilizamos o calendário da sala, registramos datas de aniversário
mensal dos alunos para exposição no cartaz de aniversariantes do mês. Utilizamos fita métrica e barbante para faz a
medição para que percebessem que com o passar dos anos eles crescem e fazem a sua própria linha do tempo.
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SALA DE CIÊNCIAS – Realizamos atividades com papel kraft onde eles desenharam uma linha do tempo, cada
um fazendo seu próprio corpo contornando a silhueta com desenho e a representando com massinha de modelar. A
representação também abrange várias fases da vida, desde bebê até o momento atual. Houve momento de
observação da própria imagem do corpo diante do espelho. Brincadeiras onde eles puderam tocar diferentes partes
do corpo através de músicas. (Musicas infantis tais como: Cabeça, ombro joelho e pé).
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SALA DE ARTES – Realizamos no caderno de desenho pinturas com tinta guache da própria silhueta deles
utilizamos a técnica de modo “vazado”. Desenho livre dos familiares, colagens, montagens de representações das
próprias casas com palitos de sorvete.

Projeto “Estação Verão” e suas influencias e hábitos.

Neste projeto pudemos enfatizar as características e hábitos que ocorrem quando estamos na estação do verão, o
que comemos, vestimos, como nos protegemos dos raios solares.

SALA DE LINGUAGEM - iniciamos com um bate papo informal sobre a importância do sol para a nossa saúde e
como o sol é a principal fonte de energia do nosso planeta. Contamos historia, assistimos filme da Turma da
Mônica: ´´A pele e o sol´´. Realizamos desfile com trajes que usamos nesta estação. Realizamos teatro,
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dramatizações e faz de conta com baldes, pás e areia. Simulamos com as crianças um dia de piscina.

SALA DE MATEMATICA – Trabalhamos formas geométricas, para confecções de sorvete, picolés.
Conversamos e montamos um gráfico de quantos copos de água, suco, ou outro liquido ingerimos durante o dia na
estação verão. Quantas e quais são as frutas que mais consumimos nesta esta época do ano.

SALA DE CIÊNCIA – Conversamos sobre o cuidado com seu corpo, a higiene correta, o uso do protetor solar em
todo tipo de pele, morena, loura, negra, etc. Descobrimosa importância da água para a saúde. Contamos a historia
da gotinha. Passeamosao redor da creche para observar a temperatura do meio ambiente, realizamos jogos de
futebol, pular corda nas tardes de verão, realizamos experiência com garrafa PET de um chuveiro mágico, onde
eles molhavam as plantas e a terra. Realizamos integração com o AGII onde simulamos um banho de piscina, para
que as crianças observassem a necessidade do uso do protetor solar, óculos e acessórios apropriados para esta
estação.

SALA DE ARTES: Confeccionamos cartazes com trajes de verão, realizamos desenhos e pintura livre
relacionadas ao projeto, confeccionamos cartazes do sol com o carimbo das mãos (nascer e pôr do sol).
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SEMANA DA ENERGIA, CIDADANIA E MEIO AMBIENTE.

Durante a semana, abordamos temas sobre o consumo consciente de energia. Contamos historias para melhor
compreensão e assimilação do tema abordado, realizamos teatro, musicais, painés e maquetes com materiais
recicláveis para representar alguns tipos de energia: Solar, Eólica, e Elétrica. Apresentamos um musical no palco
(minha pequena luz) para todas as crianças da creche.
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SEMANA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

No inicio da história e da cultura o fenômeno deficiência sempre fora marcadas por rejeição, discriminação e
preconceitos. Durante esta semana abordamos situações onde pudéssemos estimular a inclusão, trabalhando a
afetividade, interação e socialização, através de jogos de boliche, brincadeiras no pátio, amarelinha, jogo da
memória e outros que estimulam o raciocínio e a psicomotricidade, as crianças foram se incluindo e se adaptando
ao grupo. Apresentamos um teatro com as professoras onde uma criança com deficiência visual era rejeitada pelo
grupo, a professora orientou, esclareceu que todos têm direitos à educação devendo ser respeitados por todas as
crianças passaram a realizar atividades em grupo promovendo habilidades sociais.
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PROJETO PLANTAS -Germinação, Cultivo, Colheita e Manipulação

Nosso objetivo foi despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, assim como as formas de vida e sua
sobrevivência.

SALA DE LINGUAGEM – Tivemos contação dehistória doJoão e o pé de feijão, da sementinha, chapeuzinho
vermelho, branca de neve.Realizamos o teatro musical da sementinha que cresceu depois que a chuva caiu e o sol
brilhou. Conversamos sobre as árvores ao redor da creche que não dão frutos, apenas sombra e a sua importância.

SALA DE MATEMATICA – Trabalhamos com quantidade de frutas que colocamos na salada de frutas: levamos
diversos tipos de grãos, onde eles faziam a contagem de 1 a 10, também observaram o tamanho e as formas de cada
um; maior, menor, redonda oval, cumprida, etc. jogos com grão

SALA DE CIÊNCIA – Confeccionamos árvores com rolinho de papel higiênico. Mostramos na sala uma cesta
com vários tipos de frutas, folhas, legumes onde eles puderam observar a forma, cor, textura e cheiro. Realizamos o
plantio de feijão e alpiste. Cada criança recebeu uma embalagem de iogurte, algodão e grãos de feijão para
execução do plantio. Foi uma experiência muito positiva, eles observavam diariamente todo processo de
crescimento da plantinha.aguavam e colocavam pra tomar sol

ARTES – No caderno de desenho as crianças colaram grãos, pintaram arvores, fizeram recorte de frutas e
confeccionaram cartazes para exposição no pátio.

SEMANA EDUCATIVA DE BRINCADEIRAS PIPA SEM CEROL.

Durante toda a semana conversamos na roda sobre os perigos do uso do cerol, através de oficinas, teatros e
atividades proporcionamos outros conhecimentos a respeito dessa diversão tão boa mas que se não soubermos a
forma correta podemos nos machucar, as crianças confeccionaram pipas, capuchetas, rabiolas para brincar a
vontade nos arredores da creche, sempre com a nossa supervisão.empinamos pipas, Confeccionamos cartazes
fizemos exposição no pátio.

Nossa creche tem vários espaços interativos que ajudam no aspecto social e pode ser utilizado para um
planejamento flexível isso faz com que possamos proporcionar diferentes experiências para as crianças,os espaços
são; parques, (com brinquedos que estimula o equilíbrio,noção de espaço,criatividade e autonomia) pátio com
brinquedos educativos, tanque de areia quiosque com e sem pia (local onde podemos fazer teatro de
fantoches,culinária) além das salas ambientes, salientando que estes espaços são amplos com isso podemos criar
projetos que integrem atémais de 2 turmas estimulando a socialização entre agrupamentos.
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PROJETO ESTAÇÃO DO ANO OUTONO/INVERNO E SUAS INFLUÊNCIAS

Foi pensando no futuro que despertamosnas crianças conceitos básicos de como preservar a natureza proporcionar
momentos de observação das estações do ano que seguirá para a vida do homem e animais.

SALA DE LINGUAGEM- Iniciamos o projeto estação outono/inverno, através de uma conversa informal na roda
com as crianças, explicando que o outono é a estação do ano que sucede o verão e antecede o inverno. Assistimos o
DVD Frozen, para que as crianças apresentasse o musical. Realizamos um mini desfile em sala com roupa da
estação. Devido as mudanças bruscas de temperatura e da cor das folhas das árvores, que começam a amarelar,
colhemos folhas secas na área externa da creche para fazermos comparações entre as folhagens verdes, amareladas
e secas.

SALA DE ARTES- Para começarmos a entender melhor essas folhas que caem das árvores no outono,
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reproduzimos uma árvore com rolinhos de papel higiênico pintados com tinta guache, as folhas foram feitas com
carimbo de mãos das crianças, nas cores marrom, amarelo e laranja.

MATEMÁTICA- Realizamos um passeio na área externa da creche para fazermos a contagem dos diversos tipos
de árvores. As crianças contribuíram muito pois identificavam as plantinhas que tinham em suas casas.

CIÊNCIAS- Nomeamos as partes das plantas. Conversamos sobre a mudança nas estações. Em algumas vezes
temos frio, calor, chuva...tudo isso acontecendo no mesmo dia. Conversamos também sobre o clima no inverno,
que em alguns lugares é tão frio que chega até nevar. Confeccionamos uma árvore usando papel Kraft algodão para
então representar a estação do inverno em outros países.
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PROJETO OLIMPÍADAS E PARALIMPIADAS RIO 2016

Considerando a necessidade de se trabalhar o contexto em que as crianças estão envolvidas e o nosso País foi a
sede onde aconteceu as olimpíadas e para olimpíadas Rio 2016, nosso objetivo foi desenvolver valores que o
esporte pode nos ensinar sobre, cooperação, respeito, participação, amizade e inclusão.

SALA DE LINGUAGEM- Demos abertura ao projeto com uma palestra de uma profissional de Educação Física e
que foi voluntária durante o evento aqui no Brasil. Mayara Lindsay Ferreira Malafaia, no momento a palestrante
apresentou vídeos sobre algumas modalidades esportivas, regras de alguns esportes, os símbolos e os mascotes
Vinícius e Tom (que estão relacionados a fauna e flora brasileira). Essa palestra foi realizada no pátio da creche
onde todas as crianças puderam assistir e participar das competições, aproveitamos o evento para trabalhar o
patriotismo, cantando o hino nacional.
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SALA DE ARTES- Realizamos atividades em cartazes e no caderno de desenho da bandeira olímpica com pintura
guache, papel crepom e massa pra modelar. Confeccionamos de papel Kraft algumas espadas de esgrima, e a tocha
olímpica, aparelhos de ginástica rítmica, fita, arco, bola e medalhas.
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SALA DE MATEMÁTICA- Trabalhamos com as cores e formas geométricas dos símbolos olímpicos. Utilizamos
o pátio para realizarmos integração com outros agrupamentos e fazermos competições de jogos, corrida de
revezamento e atletismo. Trabalhamos com gráfico de medalhas. A cada competição as crianças subiam ao mini
pódio para receber a classificação de 1º 2º e 3º lugar.
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CIÊNCIAS- Trabalhamos atividades onde as crianças se exercitaram fisicamente, com músicas, danças e
coreografias, utilizando bambolês, fita rítmica, corrida de obstáculos, onde eles pulavam cones, andavam em cima
de cordas, jogo de basquete etc. Todas essas atividades lúdicas tinham o objetivo de desenvolver a coordenação
motora, equilíbrio, atenção, agilidade, percepção.

Durante todo projeto desenvolvemos atividades onde as crianças adquiriram a autoconfiança, regras de
convivência, espírito competitivo dentro das modalidades esportivas.
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FESTA DA FAMILIA

Trabalhamos com a finalidade de despertar nas crianças o amor, respeito, cuidado, cooperação pela família e seus
membros. A festa da família foi um dia cheio de alegrias, diversão, integração e socialização entre os funcionários,
as crianças e seus familiares. Tivemos barracas de doces, salgados, cachorro-quente, refrigerantes, suco, picolés e
etc. houve apresentações de teatro,

Musicais e coreografia das crianças. Tiveram acesso às brincadeiras no parque e brinquedos infláveis.

PROJETO PSICOMOTRICIDADE ATRAVÉS DA MÚSICA

A psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo individuo, ou seja, é a integração entre o psiquismo e a
motricidade, buscando um desenvolvimento global, focando os aspectos afetivos, motoras e cognitivos.

ARTES - Trabalhamos durante todo projeto com criação de desenho e pinturas livres, recortes de folhas de revistas
e gibis, colagem de papel crepom picados e grãos diversificados. As crianças manipularam a tesoura, para recortar
figuras.

MATEMÁTICA - Trabalhamos a lateralidade com jogos de arremessar, separar objetos, cores e formas. Através
de brincadeiras, as crianças identificavam a mão direita, a mão esquerda, pé direito, pé esquerdo etc.
Desenvolvemos o esquema corporal, a capacidade criativa e a socialização. Também utilizamos blocos lógicos,
lego jogos de construção e quebra-cabeça.
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LINGUAGEM - Desenvolvemos técnicas de afetividade com auxílio de diversas músicas: terapia do abraço,
dança coletiva. Foi uma oportunidade de desenvolver a socialização, a aceitação, as diferenças e sentimentos. Na
sala deitada no chão ao som de uma música, realizamos exercícios de relaxamento, percepção do corpo e da
respiração.

CIÊNCIAS- Confeccionaram quebra-cabeça com figuras recortadas de revistas, para completar as partes do corpo.
Ao ar livre realizamos varias atividades como: rolar, pular, correr, subir e descer escada, chutar e etc. Estas
atividades ajudaram as crianças na percepção global do corpo e a reconhecer suas partes. Brincar é a linguagem
natural da criança, a mais importante delas, acreditamos que a brincadeira, seja uma atividade essencial na
educação infantil, onde a criança pode expressar suas ideias, sentimentos e conflitos. O parque, tanque, casinha de
boneca e quiosque são parte externa da creche onde a criança brinca livremente. Elas podem utilizar baldinhos, pás,
bolas e etc. Nosso objetivo foi de trabalhar o lúdico no desenvolvimento cognitivo,social , emocional e moral da
criança.
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PROJETO ESTAÇÃO DO ANO- PRIMAVERA SUA INFLUÊNCIAS E HÁBITOS

Este projeto teve como objetivo despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, atentando para as formas
de vida presentes nele.

LINGUAGEM- Iniciamos na sala de linguagem com leitura de diversos livro infantil: A margarida friorenta, o
cravo brigou com a rosa e outros clássicos. Proporcionamos momentos de muita dança, apresentação de musicais
da “ Palavra encantada”, “canções das flores”, chegou a primavera.

Realizamos integração dos agrupamentos para uma apresentação teatral no pátio da escola com a canção: “o cravo
brigou com a rosa”. Em roda foi estimulado um bate-papo sobre os tipos de flores que eles conhecem, para nossa
surpresa as crianças demonstraram bastante conhecimento a respeito, pois citaram: O ipê, violeta, margarida,
girassol, rosa e outras. Identificamos semelhanças e diferenças das flores, tamanhos, cores, espessura, despertamos
a curiosidade e o interesse pela preservação ambiental e cuidado do meio ambiente.

ARTES- Realizamos Confecção de flores com garrafa pet, onde eles pintaram os mais variados tipos de flores,
para a construção de uma maquete. Estimulamos experiências enriquecedoras e oportunidades de livre expressão
no caderno de desenho, usamos papel dobradura na confecção de tulipas para confecção do cartaz.
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MATEMÁTICA- Realizamos passeio nos arredores da creche para contagem das flores do jardim próximo a
casinha de bonecas, identificamos a semelhança e a diferença quanto ao tamanho, consistência, formas e cores e
cheiro das flores. Realizamos coleções incluindo determinado tipo de flores, observamos as suas características e
fizemos contagem numérica oralmente.

CIÊNCIAS- Iniciamos com a observação e manipulação de algumas plantas, realizamos plantio de sementes e
acompanhamos seu crescimento e diferente tipos de flores, identificando suas semelhanças, diferenças e suas
utilidades, nomeamos algumas flores através do conhecimento prévio das crianças.

PROJETO ANIMAIS- CRIAÇÃO E SUA EVOLUÇÃO DESDE OS DINOSSAUROS

Os animais despertam o interesse natural das crianças, pois tem uma importante presença em seu mundo cotidiano
através de desenhos animados, histórias contadas e ilustradas. Além disso possuem muita identificação de suas
vivencias pessoais e sociais.
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ARTES- Realizamos desenhos livres, pinturas com modo vazado, recorte de revistas com figuras de animais,
montamos quebra-cabeça, dobraduras, elaboramos cartazes, painéis com aves e com massa pra modelar,
modulamos alguns animais: cachorrinho, gatinho...

CIÊNCIAS- Conversamos a respeito da alimentação, do cuidado com a saúde, a higienização, características e
identificação do habitat naturais dos animais, tanto selvagens como domésticos. Trouxemos para sala diversos
bichinhos de pelúcia, onde eles puderam manipular livremente e observar os diferentes tamanhos, identificar
semelhanças e diferença entre os animais e suas utilidades.

MATEMÁTICA- Realizamos no caderno de desenho, diversos tipos de animais utilizando as formas geométricas,
tais como triangulo, quadrado, retângulo e circulo. Realizamos quebra cabeça de animais.

LINGUAGEM- Através da roda de conversa, conseguimos ter conhecimento dos diversos animais domésticos que
as crianças têm acesso. Quais são seus bichinhos de estimação (gatos, cachorros, peixes, pássaros, calopsita,
ramester ) etc. Contamos histórias para que eles pudessem entender que não se pode maltratar os animais,cantamos
diversas musicas onde eles imitassem e emitissem os sons produzidos pelos animais: gato “miau”, cachorro “
au,au”, pintinhos “ piu,piu”...etc.

PROJETO PROFISSÕES- DIURNAS E NOTURNAS

Através deste projeto, proporcionamos as crianças o conhecimento das diversas profissões e valorização das
mesmas despertando o interesse por uma qualidade de vida, através da escolha consciente da sua profissão futura.

LINGUAGEM- Iniciamos como uma conversa informal explicando que o trabalho de cada pessoa chama-se
profissão. Realizamos entrevistas com os profissionais da creche onde as crianças tiveram acesso a várias pessoas
que trabalham na escola: diretora, professoras, faxineiros, coordenadoras e monitoras. Entenderam que essas
pessoas são profissionais que trabalham para o bom funcionamento da mesma.

MATEMÁTICA- Realizamos uma atividade recreativa cujo nome do jogo era profissões, trabalhamos a memória
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associativa e o conhecimento a respeito das profissões existente em seu cotidiano, trabalhamos a atenção,
linguagem, coordenação motora e reflexos.

A brincadeira foi realizada no quiosque da creche. As crianças estavam sentadas de frente uma para outra.
Desenvolvemos esta atividade da seguinte forma: a professora jogava bolinha, e uma das crianças ao pegá-la devia
citar uma profissão, e arremessa-la imediatamente a outra criança que citava uma outra profissão e assim
sucessivamente. Foram vitoriosos os que ficaram no grupo até o fim do jogo.

CIÊNCIAS- trouxemos para a sala uma caixa com instrumentos e objetos usados em determinadas profissões, para
que eles identificassem, tais como: estetoscópio, pá, jaleco, bola de tênis, capacete de engenheiros, chapéu de
agricultor, lupa, etc. Estimulamos as brincadeiras de faz de contas com representações e desfiles de crianças
caracterizadas de médicos, engenheiros, professores, cantores e etc.

ARTES- Através de desenhos livres as crianças confeccionaram cartazes referente as diversas profissões.

SEMANA DO TEATRO

Através de histórias ilustradas, livros paradidáticos, fantoches, flanelógrafo, mímicas realizamos diversos teatros
dentro e fora da sala de aula. Com objetivo de desenvolver o gosto pela arte cênica e as aptidões artísticas,
trabalhando a linguagem oral, corporal, afetiva, imaginária e interação social, apresentamos várias peças teatrais na
sexta-feira em cena.
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SEMANA DA CRIANÇA

Durante a “SEMANA DA CRIANÇA”, a equipe pedagógica recebeu as crianças com fantasias de personagens
infantis, comemoramos com bastante alegria e brincadeiras diversificadas, jogos, gincana, corrida de motocas,
dança da cadeira, jump e banho de esguicho no quiosque, tudo isso aconteceu em um ambiente farto de interações
dentre outros agrupamentos, onde acolhíamos a todos igualmente. Foi muito gratificante vê-los pulando na cama
elástica, subindo e descendo tobogã e mergulhando na piscina de bolinhas.
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“A brincadeira é para criança um espaço de investigação e construção de conhecimento sobre si
mesma e sobre o mundo”

(Oliveira Zilma de Morais)

As crianças que irão para o primeiro ano em 2017 fizeram uma visita a escola Conceição Ribeiro com objetivo de
conhecer todo espaço educacional onde eles irão estudar no próximo ano. Fomos recepcionados por uma professora
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da escola que nos apresentou: a sala de leitura, biblioteca coletiva, espaço de contação de história, hortas,
banheiros, bebedouros e salas de aulas.
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ESCOLA ABERTA

Na escola aberta tivemos a oportunidade de apresentar todos os projetos que foram desenvolvidos no agrupamento
III durante o ano letivo de 2016. Através de informações, cartazes, maquetes e atividade referentes a toda formação
e a prática do trabalho realizado na educação infantil com as crianças, assim os pais, amigos e familiares puderam
analisar, observar e prestigiar trazendo brilho e beleza a nossa festa.

O encerramento do ano letivo foi com lindo musical apresentado pelo coral das crianças do agrupamento III que
irão para o primeiro ano em 2017.

Foram momentos festivos que emocionaram familiares, amigos, parentes e toda a comunidade escolar. As crianças
estavam alegres e descontraídas mostraram a todo o momento desenvoltura, maturidade e crescimento, fruto do
trabalho realizado durante o ano por toda equipe de educadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intencionalidade do processo educativo deve proporcionar a exploração do esquema corporal e a organização do
espaço e as primeiras noções geométricas. A educação infantil enquanto fase inicial da educação formal tem o
dever de despertar na criança o gosto pela leitura, pela escrita, matemática, ciências, artes etc. Nesse sentido
foiatravés do lúdico que com certeza serão mais alegres, felizes e motivados a estudar.

Professora: Valdirene Bernardino dos Santos -Agrupamento lll F

Iniciamos a primeira semana do agrupamento três, adaptação foi feitas diversas brincadeiras livres tais como
parque, pátio e dinâmica de grupo, cantigas de roda entre outros, fizemos roda da conversa onde explicamos como
seria nossa rotina,proporcionamos um momento de escuta dando oportunidade para cada criança se espressarem.
Algumas crianças relataram como foram suas férias o que fizerem, outras prefriram só ouvir.Em seguida levamos
as crianças para conhecerem as salas ambientes e conversamos como seria nossa rotina diária. Procuramos inserir
na roda da conversa os crachás onde cada criança escolheu um símbolo de carimbo para identificação do nome.
Confeccionamos cartaz do tempo, aniversariantes do mês, por serem crianças que já estavam no AGII todos
tiveram uma boa adaptação.

Tivemos como prioridade as rodas de conversas que foram ótimas oportunidades para se trabalhar no nosso dia a
dia, principalmente trabalhando a oralidade. Foi um momento de vozes a elas para poderem se expressar,
colocando suas ideias e trocando informações.Podendo ouvi-lospara que suas ideias se transformasse,possibilitando
uma discussão da rotina diaria ,ou seja trazer novidades como história, musicalização, trabalhamos também as
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regras e combinados e os projetos a serem trabalhadosé um momento de aprendizado, escuta e muita diversão.

O primeiro projeto que desenvolvemos foi:

Linha do tempo: Na sala de artes fizemos pintura nos crachas do nomes, pintura do corpinho identificando
masculino e o feminino de modo vazado essa atividade foram feito no individual, as crianças foram separados em
pequenos grupos onde cada um escolheu qual seria seu desenho recortaram em alguns momento fizeram desenho
livres no caderno de registro,confeccionamos cartazes coletivo com fotos, pedimos para as familias enviarem três
fotos da criança em difrentes fazes e caribamos com tinta guache as mãos das crianças para o nosso painel de
exposição.

Sala de matemática: Trabalhamos medida com a fita métrica, utilizamos o barbante para medir altura. Na roda
conversamos sobre a idade de cada criança e fizemos um gráfico na lousa e registramos no caderno a idade de cada
um com palito de sorvete.

Sala de Linguagem: Conversamos sobre a identidade com nome e sobrenome, fizemos teatro com fantoche,
fizemos uma visita no berçário para ver o tamanho das crianças.

Sala de Ciência: Fizemos pesquisa sobre masculino e feminino, pesquisa do nome e sobre para os pais, pedimos
fotos da criança bebê, mais de um ano e outra foto atual. foi trabalhado com as crianças a importancia de uma boa
alimentação para o nosso corpo ,na roda da conversa foram feitas perguntas para as crianças; o que seria o alimento
bom para saúde. Tivemos um momento para trabalhar as sensações, tato, olfato, paladar audição e visão; tato
mostramos objetos para eles pegarem e pisarem tais como lixa, palha de aço, algodão e grãos.
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Projeto Verão suas influências e hábitos: Proporcionamos um momento com as crianças na sala de ciência
trabalhamos Olfato mostramos em pequenas quantidades os potinhos com canela em pó, café e perfume; Paladar as
crianças degustaram achocolatado, limão, açúcar e sal; Apresentamos alguns alimentos da cozinha para as crianças
manipular, sentiram o cheiro ,o peso e o tamanho . Essa atividade teve como objetivo concientizar as crianças de
como a boa alimentação pode melhorar a qualidade de vida. Aprenderam de forma prazerosa que frutas, verduras e
legumes são importantes para o nosso organismo.Falamos das funções do nosso corpo .Foram feitas diversas
experiencias ultizando elementos naturais , preparamos receitas de salada de frutas, gelatinas e confccionamos
massa de modelar fizemos plantio do feijão no algodão.

Sala de artes confeccionamos cartazes relacionados à estação, foram distribuídas revista para as crianças
procurarem pessoas com vestimenta de verão, cada criança foi identificando recortando com tesourinha, aquelas
crianças que ainda não conseguiam trabalhar com a tesoura receberam ajuda de um amigo ou da professora.
Confeccionamos um cartaz coletivo através de pintura com molde vasado separamos as crianças em dois grupos
meninos e meninas para essa atividade.

Sala de Matemática: Trabalhamos a quantidade dos sorvetes confeccionados, no mercadinho enumeramos as
quantidades de frutas de acordo com o sabor do sorvete. Fizemos na lousa o registro da receita da gelatina.

Sala de Linguagens: Contamos histórias relacionado ao sol falamos sobre importância do uso protetor solar para
cada tipo de pele.
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Terceiro projeto Plantas e germinação:

Sala de artes: desenvolvemos técnica de pinturas com cola colorida, confeccionamos um cartaz coletivo e desenho
livre no caderno.

Sala de Matemática: proporcionamos um momento de brincadeiras com jogos de bingo, dominó mercadinho
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conhecemos as frutas que tinham sementes cor e formas, trabalhamos as medidas das crianças brincadeiras nunca
três cantinhos com jogos da memorais, confeccionamos chocalho com sementes e grãos, pedimos para as crianças
não jogarem fora as embalagens de Danone depois do chocalho pronto as crianças brincaram e levaram para a casa.

Sala de ciências: incentivamos aos alunos a se relacionar com a natureza a identificar e observar diversos tipos de
plantas existente na área externa da creche tais como flores, gramas árvores frutíferas e as que fazem sombras. Foi
feito plantio de feijão no copinho e alpiste na caixa de leite. Orientamos observar o crescimento das plantas.

Sala de Linguagem: trabalhamos através de contos as histórias: João e o Pé de feijão, Chapeuzinho vermelho e
teatro de fantoche.

Trabalhamos audição, tocamos diversos instrumentos da bandinha; Visão oferecemos brincadeiras de caça ao
tesouro com bolinhas coloridas, brincadeira quem está faltando, seu mestre mandou. ouvimos diversas musicas,
historia com fantoches e leituras livres fizemos pesquisas com as familias roda da musica, brinquedos de faz de
conta, momento da fantasias, cineminha com pipocas, apresentamos os instrumentos musical da bandinha,
dinâmica do espelho.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 285/376

16/05/2017 às 19:14:35

Semana da energia e cidade e meio ambiente onde mostramos a diferença da luz solar, como a luz chega nas
casas das crianças,mostramos uma máquina de escrever sem fonte de energia e um mimeógrafo, confeccionamos
um cartaz com colagens, assistimos apresentação de dança minha pequena luz .
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Dia mundial pela educação inclusiva: Nesse dia mostramos para as crianças as diferenças através de um teatro
com as professoras e brincadeiras inclusivas, fizemos interação com AGIII D.
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Semana da Família: trabalhamos com recorte e colagens através de revistas, onde cada criança fez sua própria
pesquisa, confeccionamos um cartaz sobre o tema, ensaiamos um musical com as crianças para fazer apresentação
no dia festadas famílias. Foi um dia especial com as famílias participando nas barracas e prestigiando cada
apresentação.

Semana educativa pipa sem cerol: trabalhamos confecção de cartaz coletivo, confecção de lembrancinha,
trabalhamos essa semana com atividade ludica como teatro, cinema com pipoca,confecção de capucheta,soltamos
pipas no parque, devido o tempo não foi possivel soltar pipa no campo porque estava muito frio no dia do
agendamento, trocamos por fazer oficinas .
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Semana do teatro: Proporcionamos momentos de apresentações teatrais e musical onde as crianças tiveram
oportunidade de contracenarem historias e fizeram lindas apresentações musical ,em alguns momentos ouve
integração com outros agrupamentos, assistiram apresentação de convidados tais como nutricionistas, agente de
saúde fizeram um lindo teatro sobre a dengue, grupo teatral de bonecas, teatro da sanasa e uma linda apresentação
do pessoal do posto de saúde sobre a higiene bucal através de vídeo e escovação das crianças.
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Projeto Psicomotricidade.

Sala de Linguagens ; trabalhamos audição tocamos diversos instrumentos da bandinha; Visão oferecemos
brincadeiras de caça ao tesouro com bolinhas coloridas, brincadeira quem está faltando, seu mestre mandou.
ouvimos diversas musicas ,historia com fantoches e leituras livres fizemos pesquisas com as familias roda da
musica, brinquedos de faz de conta ,momento da fantasias,cineminha com pipocas,apresentamos os instrumentos
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musical da bandinha, dinâmica do espelho.

Sala de Ciência:brincadeira no tanque com areia molhada, integração com outro agrupamento III D. Essa
brincadeira teve como objetivo, levar as crianças para interagir com as crianças de outro agrupamento ou seja um
momento de socialização, podemos observa que as crianças socializaram emprestando os brinquedos e brincando
juntos,usaram a criatividade com areia, fizeram bolo,castelo,cavaram procurando tesouro, entre outros
.Trabalhamos interação no parque com bola e brincadeira livre nos brinquedos e na casinha do parque.

Sala de Matematica: Fizemos gincanas, nunca três, jogo de queimada, amarelinha, brincadeira de pular corda
bingos domino, alinhavo, cantigas e brincadeira de esconde-esconde.

Projeto Animais:
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Sala de Linguagem: trabalhamos com as crianças de forma lúdica a conscientização da importância dos animais
para o meio ambiente, foi conversado na roda da conversa as diferenças entre animais domésticos, animais
selvagens e aves, contamos a história do pássaro sem cor e fizemos um lindo cartaz.

Sala de Ciência: Levamos as crianças para andarem em volta da creche onde eles viram o pássaro quero-quero e
seus filhotes.

Sala de Matemática: brincaram com jogos dos animais, brincaram com animais de brinquedos apresentaram teatro
do pássaro sem cor e dançaram a música do passarinho.

Trabalhamos com o projeto Olimpíadas e Paralimpíadas RIO 2016

SALA DE ARTES:Trabalhamos com confecção de cartazes e registros no caderno de desenho livre e recorte da
bandeira do Brasil Confeccionamos de papel Kraft algumas espadas de esgrima, e a tocha olímpica, aparelhos de
ginástica rítmica, fita, arco, bola e medalhas.Assistimos DVD, tivemos palestra e dinâmica com a filha de uma
professora, distribuímos medalhas confeccionadas pela as professoras.

Sala de Ciência: Nesse projeto envolvemos as crianças em diversas atividades lúdicas desenvolvendo espírito
esportivo e gosto pelo esporte. Falamos sobre a importância do esporte, identificamos diversas modalidades
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esportivas apresentamos as regras de cada modalidade, cantamos o hino Nacional.

Sala de Matemática: Trabalhamos com as cores e formas geométricas da bandeira do Brasil, as crianças levaram
para casa pesquisa das bandeiras e fizerem com as famílias, no pátio fizemos diversas dinâmicas de grupos com
integração de todos os agrupamentos e trabalhamos competições de jogos, corrida de revezamento e atletismo.
Mini pódio para receber a medalha.

Projeto Primavera

Sala de Linguagem- Fizemos leitura ao ar livre de baixo de uma grande arvore de diversos livro infantil,
trabalhamos história contada com microfone e teatro de fantoche, ensaiamos uma breve apresentação do cravo
brigou com a rosa e outros. Proporcionamos momentos de muita dança, apresentação de musicais da “ Palavra
encantada”, “canções das flores”, chegou a primavera e alinda rosa juvenil.
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Sala de Ciências: Falamos sobre as semelhanças e diferenças das flores, tamanhos, cores, formas e cheiros
despertamos a curiosidade e o interesse pela preservação ambiental e cuidado do meio ambiente.

Sala de artes: Realizamos Confecção de cartazes com flores e desenho livre no caderno de desenho, usamos papel
dobradura na confecção de tulipas para confecção do cartaz.

Sala de Matemática: Levamos as crianças ao passeio em volta da creche para mostramos as flores, borboletas e
escutaram diversos cantos dos pássaros mostramos um ninho de passarinho com filhotinhos no telhado dentro do
quiosque sem pia, uma criança percebeu que tinha um ovinho no chão e um filhote de passarinho morto que tinha
caído do ninho.

Semana pela cidadania das crianças: Nessa semana foram elaboradas diversas atividades de integração com
outros agrupamentos através de oficinas fizemos integração com agrupamento ll B no espaço do quiosque
proporcionamos um momento de brincadeiras dirigidas, cineminha com pipoca, baile a fantasia, fizemos confecção
de brinquedos para lembrancinhas, confeccionamos cartazes e tivemos um momento de pura diversão com
brinquedos locados pela creche, nesse dia foi proporcionado um almoço especial.
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Projeto Profissão: Sala de artes fizemos recorte e colagens das profissões de desenhos livres no caderno, as
crianças confeccionaram cartazes referente as diversas profissões.

Sala de Linguagem: elencamos quais tipo de profissão teria , fizemos uma visita na creche para ver quais os tipos
de profissões teria na creche e brincamos na casinha de boneca.

Sala de ciências: perguntamos para as crianças quais seriam as profissões dos seus pais onde trabalham e o que
eles fazem,todos souberam responder.

Sala de Matemática: proporcionamos momentos com brincadeiras de acordo com as profissões tais como Caixa
de mercado, motoristas, dançarinos e jogadores de futebol.
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Nosso passeio teve como objetivo levar as crianças que vão para o ensino fundamental conhecerem como é uma
escola onde vão frequentar no próximo ano de 2017, fomos todos bem recebido pela direção da escola as crianças
apresentaram bastante curiosidade fizeram perguntas, ouviram história contada ,tiveram um momento de leitura
livre na biblioteca, conheceram as salas de aula e ficaram maravilhados .
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No primeiro momento fizemos exposição com a escola aberta onde todos familiares foram convidados para
fazerem visita no período da manhã cada sala ficou responsável para expor os trabalhos desenvolvido no ano letivo,
depois desse momento fizemos uma breve decoração no palco para darmos inícios a nossa festa de encerramento
com as crianças dos agrupamentos três que vão para o ensino fundamental, fizemos uma linda apresentação com as
crianças cantando num coral e entregamos lembrancinhas.

Segundo o educador italiano Loris Malaguzzi (1920-1994) deu respaldo aos projetos. Ele defende a ideia da
pedagogia da escuta, em que a criança é protagonista de seu processo de conhecimento. Essa ideia é ligada a
disposição de ouvir os outros e a si próprio. A criança tem numeras formas de pensar de exprimir, de entender e se
relacionar.
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2.2.4 - Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou em outros
espaços.

Na educação, todo profissional, independente do seu nível de atuação, precisa buscar uma formação continuada.
Essa formação não é apenas uma exigência do mundo moderno, em que a mudanças e novas concepção surgem a
todo momento, mas é uma necessidade ao profissional comprometido com a qualidade de seu trabalho e que deseja
estar em constante processo de qualificação. No caso da Educação Infantil, essa formação precisa incluir uma
compreensão da criança e do seu desenvolvimento e aprendizagem, suas necessidades, tanto físicas quanto
emocionais.

A formação continuada dos professores foibaseados nas discussões do cotidiano e textos que envolviam dificuldade
e ou orientações a serem consideradas pelas professoras no decorrer do trabalho letivo. Seguimos a linha dos textos
do caderno curricular temático, bem como a socialização de textos trazidos pelas professoras como forma de estudo
e troca de experiências.

Foram trabalhados os seguintes textos:

1. CANDREVA, Thabata; et all.Agressividade em sala de aula - o jogo como intervenção. Revista Pensar a Prática.
V.12. 2009.

2. O currículo em construção. Coordenadoria de Educação Infantil/SME

No ano de 2017 devido a carga horária das monitoras de 40 hs semanais, não será possível realizar a formação
continuada das monitoras, de acordo com o diário oficial de 25/11/15. O setor financeiro da ONG está estudando a
possibilidade de aumentar a carga horária para 42hs semanais. Portanto assim que a carga horária dos monitores
passarem para 42 hs semanais poderemos realizar a formação continuada.

2.2.5 - Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.

Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.

Segundo o programado em nosso Calendário Escolar serão realizados durante o ano de 2017, quatro encontros com
as famílias /comunidades para tomadas de decisões sobre o andamento do trabalho pedagógico da unidade escolar.
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De acordo com a Lei 6662/1991, o Conselho de Escola tem como objetivos:

I - Ser à base de democratização da gestão do sistema municipal de ensino, com a participação ativa do munícipe,
como sujeito do processo educacional;

II - Propiciar a mais ampla participação da comunidade no processo educacional da unidade, reconhecendo o seu
direito e o seu dever quanto a isso;

III - Garantir a democracia plena na gestão financeira da unidade, naquilo em que ela tem autonomia em relação à
receita e as despesas;

IV - Contribuir para a qualidade do ensino ministrado na unidade;

V - Integrar todos os segmentos da unidade na discussão pedagógica e metodológica;

VI - Integrar a escola nos contexto social, econômico, cultural em sua área de abrangência;

VII - Levar a Unidade Escolar a interagir em todos os acontecimentos de relevância que ocorreram ou que venham
a ocorrer em sua área de abrangência;

VIII - Ser uma das instâncias da construção e do exercício da cidadania.

Diante dessa realidade em termos uma Gestão Democrática Participativa contamos efetivamente com a
participação desse colegiado para a melhoria na qualidade do atendimento às nossas crianças.

Citaremos abaixo algumas ações realizadas com a participação do nosso Conselho Escolar, no ano de 2016.

Realizamos algumas ações com a participação das famílias.

1ª- Reunião do Conselho Escolar: As duas reuniões que tivemos com o conselho escolar foi de suma importância
para o bom andamento da escola. Na primeira, os pais se comprometeram de serem atuantes dando suas
contribuições para que o projeto pedagógico aconteça em todas as suas dimensões. Na segunda reunião eles
tiveram acesso a prestação de contas da Unidade com o objetivo de apreciar as contas pagas com os recurso a
enviados pela SME, referente ao primeiro trimestre do ano de 2016.

2ª- Foi realizada no mês de maio, um dia de interação entre família e escola. Os pais foram convidados para uma
reunião e ao chegarem à escola, surpreenderam - se com um ambiente todo preparado para que eles tivessem um
momento com os seus filhos em sala de aula a fim de conhecerem a rotina das crianças. Tiveram o privilégio de
participarem da rotina das crianças. E receberam lembranças confeccionadas pelas crianças. Após as atividades,
Tivemos um retorno muito positivo das famílias pela surpresa preparada com muito carinho.

3ª- Festa da Família - Essa festa aconteceu no mês de setembro. As crianças apresentaram danças e músicas típicas
dessa festa e tivemos uma grande participação das famílias que vieram prestigiar seus filhos. O Conselho deve uma
participação muito atuante neste evento.

Em 2017 a participação da comunidade e conselho de escola, conforme calendário escolar, se dará atraves das
atividades coletivas, tais como:

Festa da Roça
Festa da Família
ExpoNave
Escola Aberta
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Festa de Encerramento do ano Letivo

3 - Compromissos da Unidade Educacional.

3.1 - Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional

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

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considerando as especificidades

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas
que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios educacionais:

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

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

“Por que motivo as crianças, de um modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Será
poesia um estado de infância relacionado com a necessidade do jogo, a urgência do conhecimento
livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos do viver — estado de pureza da mente?"
Carlos Drummond de Andrade

Princípios Norteadores:

Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum;
Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem
Democrática;
Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade , da Qualidade e da Diversidade de
Manifestações Artísticas e Culturais;

Conceito de Educação

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

Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a tecnologia avançou
muito e a quantidade de informações a serem elaboradas pelo cérebro humano, exige uma nova percepção de quem
é o aluno que chega às nossas escolas.
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Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de uma
família, pertence a uma sociedade e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação com o meio
social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo.

Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se para
compreender esse mundo através das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com quem
convivem.

A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e da
comunidade onde está inserida. São mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas pelos meios
de comunicação.

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

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

O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma existência, onde
cada indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a rapidez das mudanças é um
fato, onde a globalização não tem volta, onde a competitividade ocupa um lugar considerável exigindo assim uma
disposição para aprender e reaprender continuamente.

Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno desenvolvimento
de suas capacidades inatas e adquiridas de forma constante e dialética.

A escola exerce um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos para viverem na atual
sociedade. Deve oferecer meios para os alunos dominarem o excesso de informações, selecionando com espírito
crítico, sabendo discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é efêmero, o que é instantâneo, o que é
contraditório.

Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem ensinar as
crianças tendo como base os pilares da educação, ou seja, aprender a ser (competência pessoal), aprender a
conviver (competência social), aprender a fazer (competência produtiva)e aprender a aprender (competência
cognitiva).

A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da
importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o
educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar, cuidar e
brincar são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da criança.

A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e manutenção de uma
sociedade democrática. Devem ser inseridas as questões culturais e regionais e ainda, o conhecimento familiar.

A tarefa educacional pressupõe em princípio, amor, desprendimento, doçura, firmeza, paciência e decisão.

Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É abrir, é levantar, é
questionar, é duvidar e ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar.

Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entre infinitas possibilidades oferecidas. É um
gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer momento.
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3.2 - Plano de ação da Unidade Educacional. (Completar o Quadro com os seguintes dados:
problemas identificados, prioridades estabelecidas, metas definidas, ações, responsáveis,
indicadores e cronograma).

DIMENSÃO INDICADOR PROBLEMAS AÇÕES RESPONS. PRAZO

PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

1.2. Planejamento,
acompanhamento e avaliação

1.2.3. As professoras auxiliam as crianças
na transição de uma atividade a outra de
modo que isto se dê de forma tranqüila?

- Entrada e saída
do refeitório por locais
diferenciados.
- Rotina e combinados com os
alunos.

Educadoras e
monitores

Curto
(1 semana nos momentos
de saída e entrada do
refeitório).
Médio
(durante todo o ano letivo
no decorrer das atividades
dentro e fora da sala de
aula).

1.2.5. Na prática de planejamento criam-
se condições para que as crianças também
possam manifestar suas opiniões?

- Participação dos
alunos no planejamento das
atividades.
- Roda da avaliação das
atividades do dia.

Educadoras e
agentes

Médio
(durante todo o ano letivo
nos momentos da
realização das atividades
e final da aula).

1.3. Registro da prática
educativa

1.3.1. Cada professora faz registro sobre
as brincadeiras, vivências, produções e
aprendizagem de cada criança e do grupo?

- Criar um caderno de registro
geral e um por turma.

Educadores e
OP

Médio
(Durante todo o ano
diariamente mediante as
observações dos
educadores e monitores).

Multiplicidade de
experiências e
linguagens

2.1. CRIANÇA
CONSTRUINDO SUA
AUTONOMIA

2.1.3. As professoras, na organização das
atividades e do tempo, oferece
simultaneamente um conjunto de
atividades diferentes que pode ser
escolhida pela criança de acordo com sua
preferência?

- Diversificar as atividades em
sala através do Projeto
Cantinhos.

Educadoras e
monitores

Médio
(durante todo o ano letivo
através das atividades
elaboradas no
planejamento semanal).

2.2. CRIANÇA
RELACIONANDO-SE COM
O AMBIENTE NATURAL
E SOCIAL

2.2.2. As professoras possibilitam contato
e brincadeiras das crianças com animais e
com elementos da natureza como água,
areia, terra, pedra e argila?

- Planejamento de excursões e
passeios, projeto horta e
confecção de escada para
acesso ao terreno lateral.

Toda a equipe e
prefeitura

Longo
(será realizado até final
do ano através das
atividades planejadas
semanalmente pelo
professor, retirada de
mudas no DPJ e
orientações do setor).

2.2.3. A instituição leva a criança a
conhecer e a explorar, de forma planejada,
os diferentes espaços naturais, culturais e
de lazer de sua localidade?

2.2.4. As professoras realizam atividades
com as crianças nas quais os saberes da
família são considerados e valorizados?

- Promover mais eventos para a
participação da família na
escola.

Toda equipe

Curto
(Cumprir com as
atividades planejadas no
Projeto Pedagógico).

2.5. CRIANÇA TENDO
EXPERIÊCIAS
AGRADÁVES, VARIADAS
E ESTIMULANTE COM
UMA LINGUAGEM ORAL
E ESCRITA

2.5.5. As crianças são incentivadas a
“produzir texto” mesmo sem saber ler e
escrever?

- Incentivar a recontagem de
história pelas crianças por meio
de estratégias diversificadas.

Educadoras e
monitores

Médio
(durante todo o processo
pedagógico
contemplando atividades
no planejamento
semanal).

PROMOÇÃO DA
SAÚDE

4.3 SEGURANÇA
4.3.1. As tomadas elétricas estão
colocadas no alto das paredes e possui
tampas protetoras de segurança?

- Colocar protetores nas
tomadas.

Gestora
Médio
verba
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5. espaço, materiais
e mobiliários

5.1 ESPAÇOS E
MOBILIÁRIOS QUE
FAVORECEM AS
EXPERIÊNCIAS DAS
CRIANÇAS

5.1.1. Há espaço organizado para leitura
como biblioteca ou cantinho de leitura,
equipado com estantes, livros e outros
materiais acessíveis às crianças e em
quantidade suficiente?

- Divisória na sala de multiuso e
organizar uma biblioteca na sala
de aula.

Educadoras e
Gestora

Longo
(Na realização e execução
do Projeto salas
ambientes e verba da
Prefeitura).

5.1.5. A instituição disponibiliza salas de
espelhos seguros e na altura das crianças
para que possam brincar e observar a
própria imagem diariamente?

- Montar uma Parede de
espelho na sala de aula AG I.

Gestora

Longo
(será realizado até final
do anocom a verba
repassada pela
prefeitura).

5.1.7. A instituição prevê móveis firmes
para que os bebês e crianças pequenas
possam se apoiar ao tentar ficar de pé
sozinhos?

- Montagem de barras na sala
de aula do AGI.

Gestora
Longo
(será realizado até final
do ano) .

5.2 MATERIAIS
VARIADOS E ACESSÍVEIS
AS CRIANÇAS

5.2.1. Há diversos tipos de livros e outros
materiais de leitura em quantidade
suficiente?

- Confeccionar livros com as
crianças e adquiri-los.

Educadoras,
monitoras e
Gestora

Médio
Aquisição com a verba
.

5.2.2. Há brinquedos que respondam ao
interesse das crianças em quantidade
suficiente e para diversos usos (de faz de
conta, para espaço externo, materiais na
estruturados, de encaixe, de abrir e fechar,
de andar e de empurrar)?

- Adquirir brinquedos através
de verbas diversificadas.

Toda Equipe
Curto
(Através de verba).

5. espaço, materiais
e mobiliários

5.2.3. Há instrumentos musicais em
quantidade suficiente?

- Adquirir e confeccionar
através de verbas diversificadas

Educadoras,
monitorase
Gestora

Longo
(Através de verba).

>

3.3 - Plano financeiro: previsão de investimentos para aquisições, manutenção e formação
dos profissionais.
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4 - Organização pedagógica da Unidade Educacional.

4.1 - Objetivos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma que a

"... educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivencia
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais". LEI 9394/69, art.1)

A Educação Infantil é um espaço de educação coletiva e de prática pedagógica intencionalmente planejadas e
permanentemente avaliadas.

Tendo em vista asDiretrizes,a unidade educacional, se organizará dentro dos objetivos baseado no Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil de modo com que a criança seja estimulada a:

• desenvolveruma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, comconfiança em suas
capacidades e percepção de suas limitações;

• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seuslimites, desenvolvendo e
valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;

• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articularseus interesses e pontos
de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez maiscomo integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudesque contribuam para sua conservação;

• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas àsdiferentes intenções e
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido,expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua
capacidade expressiva;

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito eparticipação frente a elas
e valorizando a diversidade.

Considerando assim, o principal objetivo da Educação Infantil que é o de promover o desenvolvimento integral das
crianças de zero a cinco anos e onze meses.

4.2 - Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.

A unidade educacional seguirá a RESOLUÇÃO SME Nº 11/2016, que dispõe sobre as diretrizes e as normas para a
política de atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do planejamento anual para a organização
dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das crianças nas unidades municipais, para o ano de
2017.
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Agrupamento I – nascidos entre 01/07/2015 a 31/12/2017

Agrupamento II – nascidos entre 01/11/2013 a 30/06/2015

Agrupamento III – nascidos entre 01/04/2011 a 31/10/2013

Não existe um critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação das turmas. Conforme as matriculas são
efetivadas e renovadas nos períodos determinados pela CEB – Coordenadoria de Educação Básica – as mesmas são
distribuídas nos agrupamentos de forma que todos atinjam a quantidade de forma uniforme.

A partir de 2014, adotamos um único critério, não colocar irmãos gêmeos na mesma sala de aula, pois entendemos
que ao separar os irmãos gêmeos em turmas diferentes, preservamos a identidade de cada um e partindo também do
princípio que a semelhança física não é sinônimo de comportamento idêntico. Eles têm maior propensão a ter
afinidades, mas possuem personalidade, temperamento e anseios distintos. Apesar dos gêmeos quase sempre terem
muitas afinidades e partilharem os mesmos interesses, fatos que os tornam mais unidos ainda, cada um deles tem
uma personalidade própria, um temperamento diferente e anseios distintos. Em virtude desses aspectos, podem
ocorrer várias situações que se tornam evidentes no transcorrer do ano letivo:

A concorrência excessiva entre os irmãos;1.
O condicionamento por parte da criança de personalidade mais forte sobre aquela que é mais passiva;2.
A superproteção ou a dependência de um pelo outro.3.

Eles se desenvolvem em "ritmos" desiguais, de tal maneira que algumas noções já estão estabelecidas em um deles,
enquanto que, no outro, ainda se encontram em fase de desenvolvimento. Portanto, a melhor forma de lidar com
gêmeos ainda é a individual, em respeito às diferenças e necessidades de cada um.

Pesquisadores holandeses de uma universidade de Amsterdã revelaram, no final de 2009, que separar gêmeos na
escola não interfere no aprendizado. Durante o estudo, eles acompanharam 2.003 pares de gêmeos nascidos entre
1986 e 1993 até eles completarem 12 anos. O grupo era formado por 839 gêmeos idênticos e 1.164 não idênticos.
Até os 12 anos, 72% deles estudaram na mesma turma, 19% em turmas separadas e 9% estudaram juntos em algum
momento da vida escolar. Ao completarem 12 anos, todos eles foram submetidos a um teste de nivelamento para
medir conhecimentos, que incluíram, entre outras disciplinas, gramática e matemática. Na análise dos resultados, os
pesquisadores não encontraram nenhuma diferença substancial entre os três grupos de irmãos e, então, concluindo
que separá-los durante a vida escolar não interfere no aprendizado.

4.3 - Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares e do tempo destinado à
formação do Monitor de Educação Infantil, com os respectivos planejamentos e formas de
avaliação.

A formação continuada de educadores pressupõe um processo político-pedagógico e implica na transformação de
saberes já construídos. BENINCÁ (2002), nos remete a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma
pedagogia transformadora e “a pedagogia da práxis, por natureza, requer a transformação dos sujeitos nela
envolvidos; por isso, gera medo”. Sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo sobre a
importância da formação em exercício, incentivando uma pedagogia da práxis sem criar resistência ao processo de
transformação.

Os encontros coletivos com as professoras acontecerão uma vez por semana sob a orientação da Orientadora
Pedagógica. Ofoco da Formação proporciona à equipe de trabalho um espaço reflexivo da sua prática educativa,
verificando e indicando as necessidades de cada profissional para a realização do projeto pedagógico e para sua
formação e desenvolvimento profissional. Os temas tratados têm como objetivo os registros de planejamento e a
avaliação destes, visando à construção do trabalho pedagógico realizado pelo professor acompanhado da equipe do
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agrupamento respectivo. Para que isso aconteça serão discutidos textos propostos pela equipe ou sugeridos pela
orientadora pedagógica, ficando também sob a responsabilidade da OP utilizar instrumentos pedagógicos para
orientar o trabalho de dinâmicas de grupo e devolutivas dos trabalhos realizados pela equipe, como: plano de
ensino, relatório de desenvolvimento individual e coletivo dacriança, projeto pedagógico juntamente com o
supervisor do Naed.

Os monitores também são educadores e cabe à equipe gestora realizar ações formativas para que eles saibam como
interagir com as crianças nos diversos espaços da escola (como o pátio, refeitórios, banheiros etc). Com uma boa
formação, eles são capazes de trazer informações importantes sobre a convivência entre as crianças, que poderão
ser objeto de análise para que o orientador educacional, juntamente com a equipe gestora e a equipe docente,
planeje e execute intervenções. É muito importante que a formação contemple também o aprendizado sobre como
agir em momentos de conflito e lidar com as divergências e os desentendimentos. Quanto mais os monitores
souberem do projeto político-pedagógico da escola, mais eles se sentirão parceiros na Educação das crianças e
atuarão como tal.

Para tanto, devem ser convidados a participar das reuniões de planejamento e das decisões que envolvem toda a
equipe. Ao mesmo tempo, os encontros deles com a equipe de direção podem entrar na rotina, pois assim se cria
um canal de comunicação em que eles se sintam seguros para expor as dúvidas, explicitar as incertezas e discutir os
acontecimentos. Escolas que optam por formar monitores capazes de favorecer a segurança dos alunos e atuar na
prevenção e intervenção de situações delicadas estão no caminho certo para promover a melhoria das relações de
convivência.

No ano de 2017 devido a carga horária das monitoras de 40 hs semanais, não será possível realizar a formação
continuada das monitoras, de acordo com o diário oficial de 25/11/15. O setor financeiro da ONG está estudando a
possibilidade de aumentar a carga horária para 42hs semanais. Portanto assim que a carga horária dos monitores
passarem para 42 hs semanais poderemos realizar a formação continuada.

4.4 - Metodologia e registro dos processos avaliativos.

A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar
as aprendizagens das crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o
modo como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de
crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às interações das crianças, os agrupamentos que
as crianças formaram, o material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para realização das atividades. Espera-
se, a partir disso, que o professor possa pesquisar quais elementos estão contribuindo ou não as possibilidades de
expressão da criança, sua aprendizagem e desenvolvimento de modo a efetivar o Projeto Pedagógico de cada
Instituição.

A documentação sistemática permite que cada professor se torne um produtor de pesquisas, isto é,
alguém que gera novas idéias sobre o currículo e sobre a aprendizagem, em vez de ser meramente um
consumidor da certeza e da tradição. (GANDINI; GOLDHABER)

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) a observação e o registro são
indispensáveis para fundamentar a prática do professor e revelam, através das particularidades de cada aluno uma
visão integral da sua aprendizagem. De acordo com a LDB educação infantil a avaliação far-se-á mediante
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção com processo de avaliação segue
os moldes dos documentos nacionais (Diretrizes Curriculares/ RCNEI), obedecendo a preferência das crianças, as
formas como participam das propostas de trabalhos, suas falas, seus anseios, para que dessa forma se alcance os
objetivos direcionados à Educação Infantil. O registro com fotos, vídeos, gravação de falas, produção das crianças,
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exposições temáticas, organização de eventos e semanas educativas são os instrumentos de documentação adotados
por nossa instituição para fundamentar a nossa proposta de avaliação. A elaboração desses registros são de
responsabilidade das professoras que buscam recursos apropriados para essa prática, elas elaboram um portfólio
para cada criança contendo fotos, as falas, impressões artísticas e reflexões que apontam o desenvolvimento.

A avaliação é uma atitude constante em toda atividade planejada na escola. A nosso ver a avaliação é a constatação
da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução, tendo como finalidade verificar a adequação do
desenvolvimento, levando-se em consideração a faixa etária de cada criança. A avaliação na Educação Infantil tem
ainda a finalidade de desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da aprendizagem
sistemática.
É um processo que exige atenção por parte dos professores, que devem, sobretudo, manifestar confiança nas
possibilidades que as crianças apresentam.

4.5 - Matriz Curricular.

NÃO SE APLICA

4.6 - Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino.

Considerando que a proposta pedagogica da educação infantil, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil,é promover o desenvolvimento integral das crianças, garantindo a cada uma delas o acesso a
processos de construção de conhecimento e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o diretio à
proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras
crinaças, temos nosso Projeto Pedagógico norteado pelos eixos temáticos:

Identidade e autonomia.

Formação do sujeito pessoal e social. Interação com o meio. Respeito á diversidade (atitudes de aceitação,
contestação, diferenças de gênero, etnia, pluralidade cultural). Formação de bons hábitos e costumes, solidariedade,
cooperação, interesse, respeito ao próximo e justiça.

Movimento

Pular, saltar, correr dançar, andar em diferentes ritmos abaixar, levantar, deitar, rolar etc. Expressão corporal
através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais vitais e de sua alteração, como:
respiração, batimentos cardíacos, exploração do próprio corpo (conquista no plano da motricidade objetiva),
desenvolvimento dos gestos simbólicos e manipulação de instrumentos diversos como: encaixar, recortar, empilhar,
dobrar, escrever etc.

Música

Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.). Músicas de origem indígena. Música popular brasileira (os
ritmos, personalidades). Músicas infantis (do universo escolar). Instrumentos musicais (reconhecimento).

Artes

O fazer artístico. Pintura. Desenho. Modelagem. Leitura e releitura de imagem. Cores. Apreciação da vida e obra
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de artistas famosos.

Linguagem Oral

Desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário. Descrição de fatos e gravuras (interpretação, descrição e
compreensão). Relato de experiências. Jogos Verbais: reconto rimas. Produção de textos coletivos e histórias
(oralidade). Reconhecimento nome de outras pessoas. Rótulos.

Matemática

Conceitos matemáticos: idéia de localização, idéia de quantidade, noções de classificação e seriação (tamanho,
peso, volume etc.), noção espacial, noção de medida, noção de estruturação temporal, noção de grandeza. Cores.
Formas geométricas. Contagem. Calendário/Dias da semana.

Estudos da Natureza e Sociedade

A criança (nascimento e desenvolvimento). Nome/ Sobrenome. Construção da identidade. Características físicas.
Diversidade. O indivíduo e o meio social. Família. Escola (dependências, materiais utilizados, profissionais da
escola, nome da escola, endereço). Declaração dos Direitos da Criança. Corpo humano (partes, crescimento físico,
cuidados, higiene etc.). Órgãos dos sentidos. Saúde e alimentação. Moradia (tipos e partes da casa). Meio ambiente.
Animais. Profissões.

Baseado na fundamentação de um desenvolvimento contínuo, a criança é o centro do planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas.

4.7 - Calendário Escolar.
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4.8 - Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade Educacional.

PRINCÍPIOS DA GESTÃO

A equipe gestora é presença constante em todas as situações que envolve o fazer pedagógico, pois compreende que
é na atuação direta com educadores, crianças e famílias que se promove a reflexão. Acredita, assim, que é o ato de
refletir que nos conduz ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como permite constatar o que ainda
necessita ser feito.

A gestão busca a coerência entre o que se diz e o que se faz, valorizando a teoria que se certifica através da prática
responsável e comprometida, não somente da equipe gestora, mas de todo educador.

É importante ressaltar que a equipe gestora acredita em alternativas inovadoras e não na homogeneidade das formas
de ensinar e aprender que os educadores vêm utilizando, considerando que a aprendizagem e a formação do
educador se concretizam através da prática cotidiana, sendo esta o caminho para a compreensão do que se realiza e
promotora de novas ações e posturas educacionais.

Portanto, a equipe gestora possui como princípio maior de sua atuação no contexto educativo a priorização da
qualidade de atendimento às crianças.

OBJETIVOS

Nesse sentido, o plano de trabalho da equipe gestora tem como norte e principais objetivos: negociar a pluralidade
de ideias; zelar pelo desejo de comprometimento de todos; promover a continuidade de ações e projetos bem-
sucedidos; defender e buscar a transparência dentro da unidade escolar; contribuir para o fortalecimento das
opiniões, ideias e ações pedagógicas que objetivem sempre a qualidade do atendimento às crianças; incentivar os
registros das ações, a reflexão, a ética e os processos construídos coletivamente ao pensar a prática pedagógica;
valorizar e oportunizar o crescimento profissional; demonstrar valores através do exemplo; instigar e buscar novas
fundamentações teóricas e práticas; promover a construção de conhecimentos através da socialização de
experiências; cuidar da qualidade dos relacionamentos; manter um bom relacionamento com a comunidade, entre
outros.

A equipe gestora desenvolverá durante o ano letivo todas as atividades pertinentes às respectivas funções de
direção, vice e orientação pedagógica, atendendo as demandas escolares, acompanhando o desenvolvimento dos
planejamentos dos agrupamentos, os eventos, o atendimento às famílias e à comunidade e as necessidades que
surgem no período.

PRÁTICAS

A equipe gestora vem buscando, por meio de intervenções diárias, a qualificação do trabalho realizado pela escola
e por seus educadores, utilizando os mais variados recursos:

Ler, acompanhar e contribuir com os Planos dos agrupamentos e Planos de Ensino de cada professor,
mesmo antes do início do ano letivo, através de reuniões ou via e-mail, dando devolutivas aos educadores de
tudo que for compartilhado com a equipe gestora;
Utilizar indagações críticas como estratégia de construção de conhecimento do educador; promover o
aprofundamento das discussões em torno das representações “únicas” dos educadores, de suas práticas mais
significativas, que podem gerar tantas outras práticas significativas;
Considerar, incentivar e valorizar o caráter pesquisador de cada educador, na medida em que ele reinventa e
ressignifica as próprias práticas, modificando o referencial com o qual aprende a realidade escolar;
Promover a mudança na organização dos espaços e dos tempos educativos, almejando sempre o melhor
resultado pedagógico;
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Interagir com educadores e crianças nos momentos em que as práticas ocorrem, contribuindo com as
situações pedagógicas através de sua postura e de suas atitudes em meio ao grupo;
Ler e acompanhar mensalmente os registros realizados pelas educadoras nos semanários e nos cadernos de
registro do processo educativo das crianças, realizando comentários e dando devolutivas por escrito;
Ler, acompanhar e promover reflexões coletivas acerca dos relatos da prática escrita pelos educadores e
também de seus relatos orais;
Realizar reuniões periódicas de Conselho de Escola com a comunidade educacional;
Realizar reuniões pedagógicas de planejamento, avaliação e formação, assim como planejar e coordenar
reuniões e horário de formação dos docentes (TDC) com vistas à reflexão sobre o fazer pedagógico, à
modificação de práticas, em busca de parcerias necessárias, do crescimento do grupo e de cada profissional
individualmente;
Organizar e planejar os recursos humanos, juntamente com a equipe educacional, para o imediato e melhor
atendimento das crianças, tanto em relação à educação e aos cuidados diretamente ligados a elas, quanto na
esfera de limpeza e higiene dos espaços que utilizam;
Organizar, planejar e adquirir, com a equipe educacional, recursos materiais, pedagógicos, de higiene,
limpeza e manutenção;
Atender às famílias das crianças e toda comunidade da região com respeito e responsabilidade, buscando um
bom relacionamento com esta, quer seja através de telefonemas, reuniões de famílias e educadores e eventos
abertos à comunidade, assim como através da destinação de tempos específicos para dedicar-lhes a atenção
necessária.

A equipe gestora do CEI PROFESSOR PIERRE WEIL quer contribuir significativamente com o repertório
artístico e cultural dos profissionais, buscando o incentivo e a motivação necessária para que se envolva cada vez
mais com a prática de educar. A gestão vislumbra educadores apaixonados, envolvidos e envolventes que ofertem e
aprendam com cada criança, que trabalhem como se brincando estivessem, que se tornem crianças junto com suas
crianças, que sintam e vivam as maravilhas e os encantos que a profissão pode lhes trazer.

AVALIAÇÃO

A equipe gestora realiza semanalmente, às terças-feiras, ás 16hs, uma reunião no qual planeja ações, discutem
estratégias e prioridades, troca ideias e concepções a fim de rever a própria atuação, contribuindo para a eficiência
do trabalho realizado.

Todas as pessoas da equipe educacional e da comunidade escolar realizam a avaliação da Equipe Gestora
formalmente durante reuniões Conselho de Escola e RPAI, sendo que as colocações escritas ou orais daqueles que
contribuem com a avaliação ficam registradas em ata. Não obstante profissionais e famílias realizam suas
observações, dúvidas e sugestões inclusive em situações não formalizadas do trabalho pedagógico. Assim, diretora,
vice e coordenadora pedagógica, buscam atuar através do planejamento, da escuta atenta e da reflexão coletiva.

4.9 - Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da Unidade
Educacional.

O Trabalho Docente Coletivo tem com objetivo pensar e repensar no fazer pedagógico, possibilitando uma visão
contínua na construção do nosso Projeto Político Pedagógico de forma a sistematizar todo trabalho docente.

Esses momentos propiciará a discussão da prática e pedagógica elencado ao Plano de Ensino de cada Docente, bem
como, as dificuldades e necessidades da equipe de trabalho

Os encontros coletivos acontecerão uma vez por semana sob a orientação da Orientadora Pedagógica, todas as
quintas-feiras, das 11h00 as 13h00. As reuniões são registradas em atas com o incentivo das anotações por parte
dos participantes. As estratégias utilizadas a partir da rotina caminham na construção do trabalho por meio de
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anotações. Com isso, o foco da Formação proporciona à equipe de trabalho um espaço reflexivo da sua prática
educativa, verificando e indicando as necessidades de cada profissional para a realização do projeto pedagógico e
para sua formação e desenvolvimento profissional. Os temas tratados têm como objetivo os registros de
planejamento e a avaliação destes, visando à construção do trabalho pedagógico realizado pelo professor
acompanhado da equipe do agrupamento respectivo. Para que isso aconteça serão discutidos e planejamentos feitos
por cada professor como também textos propostos pela equipe ou sugeridos pela orientadora pedagógica, ficando
também sob a responsabilidade da OP utilizar instrumentos pedagógicos para orientar o trabalho de dinâmicas de
grupo e devolutivas dos trabalhos realizados pela equipe, como: plano de ensino, relatório de desenvolvimento
individual e coletivo das crianças, projeto pedagógico juntamente com o supervisor do Naed. Baseados no fato de
que os profissionais docentes, que trabalham diretamente com as crianças, tenham garantido em sua jornada de
trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares.

Abaixo alguns dos temas e textos a serem trabalhados e organizados para a realização das reuniões:

A importância do Educador na Educação Infantil – Regina Gregório - Educação Infantil: prioridade
imprescindível Celso Antunes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Infância e Educação Infantil: (Re)Criando Espaços e
Tempos. Espaços e Tempos na Educação das Crianças V. 1. Departamento Pedagógico. 2014.
HOFFMANN, Jussara. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. In: O projeto pedagógico e a
Avaliação Mediadora. Ed. Mediação. Porto Alegre. 2012.
_______. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. In: Ações favorecedoras do desenvolvimento. Ed.
Mediação. Porto Alegre. 2012.

4.10 - Planos de Ensino de agrupamento em articulação com a Educação Especial e as
descrições de saberes, de acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes.

PLANO DE ENSINO

Agrupamento I-A

Professora: Glaice Kelli Barbeta de Souza

Monitoras: Claudia, Elenir, Jenifer, Thais

Os seres humanos estão diretamente ligados em seu próprio desenvolvimento por meio da interação com a
mediação. Segundo a afirmação de Vygotsky (1984, apud WAJSKOP, 2007), é na brincadeira que a criança
consegue vencer seus limites e passa a vivenciar experiências que vão além de sua idade e realidade, fazendo com
que ela desenvolva sua consciência.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNsEd):

"O período de vida atendido pela Educação Infantil caracteriza-se por marcantes aquisições: a
marcha, a fala, o controle esfincteriano, a formação da imaginação e da capacidade de fazer de
conta e de representar usando diferentes linguagens. [...] Assim, como a motricidade, a linguagem, o
pensamento, afetividade e a sociabilidade são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das
interações que, desde o nascimento, a criança estabelece com diferentes parceiros, a depender da
maneira como sua capacidade para construir conhecimento é possibilitada e trabalhada nas
situações em que ela participa." (2013, p86)
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Dentro desse contexto trabalhamos com a metodologia da Proposta Sócio Interacionista e da Pedagogia de Projetos,
assim a criança torna-se agente do próprio saber conforme comentado logo acima. Pois, o conhecimento é
adquirido de maneira própria, mas sempre com a mediação do adulto. Desta forma a Pedagogia de Projetos permite
que a criança possa:

"Aprender participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo
procedimentos para atingir determinados objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas
principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação
desencadeada". (LEITE, 2000).

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

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

A turma do agrupamento I A, é composta por mim, Professora Glaice, que assumirei a sala pelo período da manhã
e mais 4 monitoras que ficarão com as crianças em período integral. A turma será constituída de 28 crianças,
composta de um número misto de meninos e meninas, onde temos 16 meninos e 13 meninas. Este agrupamento
atenderá crianças na faixa etária de 03 meses completos até 2 anos a serem completados no final do ano. Esta
organização de agrupamento foi planejada a fim de promover a convivência entre as diferentes idades
estabelecendo relações diversas dentre si, inventando brincadeiras entre menores e maiores, apropriando-se de
variados espaçados, antes restrito a apenas uma turma.

O acolhimento das crianças e famílias foi planejada com toda a equipe pedagógica, onde teremos inicialmente o
período de adaptação que levará em conta o processo de adequação de cada criança. Dessa forma, há muito o que
ser feito com a turma, afim de garantir que o período que os bebês ficam no CEI tragam a eles, além de todo o
cuidado e amparo emocional que essa idade necessita, novas vivências e interações distintas das que estão
acostumados a vivenciar em casa com a família.

No CEI contamos com amplos e variados espaços para utilização das brincadeiras, pois os bebês precisam de
liberdade e segurança para se movimentar e explorar os espaços que este ambiente oferece.

Buscarei estabelecer uma rotina, onde iniciaremos no período da manhã o acolhimento das crianças feito por mim e
por uma monitora, roda musical e o café da manhã, momento no qual, além de conversar, cantaremos bastante. A
manhã seguirá com parque, pátio, tanque de areia, atividades e brincadeiras pedagógicas dirigidas baseadas sempre
nos projetos e nas semanas temáticas, almoço e o momento do sono, que é muito importante para o
desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Já no período da tarde, assim que as crianças acordam tomam o
lanche e acontecem atividades de recreação com as monitoras, logo o jantar e as trocas finais para preparar as
crianças para irem embora.

No CEI irei trabalhar com muitas atividades que estimulem às crianças nesta faixa etária, sempre respeitando os
limites de cada uma. Segundo Carvalho:

"As culturas infantis são constituídas por um conjunto de formas, significados, objetos, artefatos que
conferem modos de compreensão simbólica sobre o mundo. Ou seja, brinquedos, brincadeiras,
músicas e histórias que expressam o olhar infantil, olhar construído no processo histórico de
diferenciação do adulto. Os brinquedos e brincadeiras elaborados e vivenciados pelas crianças ao
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longo da história da humanidade são, portanto, objeto de estudo que surgem à medida que
entendemos a infância como categoria geracional sociologicamente instituída e produtora de uma
cultura própria". (2007, p.3)

Para trabalhar com bebês, preparamos os ambientes para que fiquem propícios para a acolhida e para o
aprendizado, despertando os interesses deles a cada olhar, a cada toque, a cada sentido que será posteriormente
estimulado. Deste modo, serão preparadas atividades que, de alguma forma, guardam ligações com a identidade da
casa de cada um deles, da família e da escola, com a realização de brincadeiras com outras crianças e adultos que
propiciem troca de experiências e o estabelecimento de uma relação de confiança. O estabelecimento da rotina e
consequentemente de regras e limites dentro e fora da sala, mesmo se tratando de crianças tão pequeninas,
incentivando assim o respeito por si mesmo e pelos outros.

Na organização de diversas atividades proporei situações que promovam a estimulação motora global, auxiliando a
criança na habilidade motora grossa e fina, como alcançar e bater em alvos parados e em movimento, atividades no
colchonete como deitar, sentar, arrastar, rolar e engatinhar, andar, correr, brincar com bolas de diferentes tamanhos,
chutando-as, arremessando-as com as mãos para o alto ou para os amigos e o uso do minhocão, concluindo parte da
coordenação motora desta faixa etária que contempla o equilíbrio e a tonicidade muscular.

Também é importante a realização de atividades que ajudem o bebê a construir sua consciência e imagem corporal,
como brincadeiras com as crianças em frente ao espelho e cantigas que permitam estimular a imitação através de
sons e gestos que incluem as partes do corpo, fazendo com que eles desenvolvam a sua capacidade representativa,
sempre desempenhando brincadeiras adequadas à possibilidade motora dos bebês.

Os materiais que são disponibilizados para as crianças têm o intuito de fazer com que elas percebam as diferenças
de peso, tamanho e textura, afim de que possam, aos poucos, conhecer, comparar, seriar e estabelecer semelhanças
e diferenças entre os objetos.

As crianças também podem brincar com saquinhos ou garrafas, feitos de feltro recheados com arroz, feijão,
macarrão, farinha de trigo, maisena, gelatina, pipoca, massa de modelar, areia, grama, folhas, milho, etc; com
garrafinhas de água / refrigerante que contenham água com glitter, água com óleo, gel, bolinhas de pelúcia,
elásticos de cabelo, água com maisena e corantes, bolinhas de sabão, água com brinquedos que bóiem afim de que
as crianças observem como esses elementos se comportam mediante os movimentos.

Com contos e histórias infantis apresentar aos bebês através de livros próprios, para que eles possam manuseá-los,
pequenas histórias. Realizar a contação de histórias, através de livros com figuras atraentes ou por meio de
fantoches e encenações com ou sem música. Essas atividades também favorecem o trabalho com a linguagem oral e
a leitura. Atividades psicomotoras com representatividade corporal, musical e gestual.

No decorrer deste ano letivo trabalharemos com três projetos já definidos, onde as atividades foram adequadas às
necessidades das crianças. E um quarto projeto, que surgirá através do interesse das crianças.

Projeto Identidade, este projeto tem como objetivo, o conhecimento global do ser humano: conhecendo seu corpo,
ampliando conceitos sobre sua identidade, descobrindo que o indivíduo está presente em todas as comunidades,
relacionando-se com outros seres e com todo o ambiente onde vive e identificando e analisando diferenças,
conceitos, pré - conceitos, características, valores de toda uma sociedade a qual ele está inserido.

Projeto Cores e Texturas, iremos estimular e ampliar a coordenação motora,promover momentos de
concentração,proporcionar momentos de manuseio com tinta comestível e diversos tipos de texturas,explorar as
possibilidades de ideias, utilizando tinta comestível e recursos diversificados,explorar diferentes materiais e
superfícies para ampliar as possibilidades de expressar-se por meio deles.
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Projeto Música, promover atividades que estimulem e permitam um contato direto e indireto dos bebês com sons
em geral. Proporcionar atividades lúdicas e prazerosas de aprendizado sobre a linguagem musical, integrando as
diversas áreas do conhecimento, compreender os desejos e necessidades dos bebês, propiciando um ambiente
tranquilo e aconchegante, propiciar canções musicais variadas,possibilitar o uso de diversos tipos de materiais a fim
de desenvolver a criatividade, a imaginação e a coordenação motora,promover o desenvolvimento de vínculos
afetivos,proporcionar atividades prazerosas de narração de histórias, utilizando recursos variados.

Projeto Curiosidades da Minha Turma, nosso objetivo é trabalhar com as crianças do berçário algo que desperte
grande interesse neles. Explorando assim, diferentes materiais, descobrindo novas formas de manuseio, percebendo
características, efeitos e propriedades diversas,enriquecer as experiências dos bebês, promovendo o seu
desenvolvimento através das conversas e brincadeiras, oferecendo diversos materiais de diferentes texturas e cores,
oferecer diferentes objetos e materiais que os levem a ampliar suas vivências e aguçar as suas curiosidades de
maneira desafiadora.

Trabalharemos também com as Semanas Educativas que serão: Semana do Livro, onde trabalharemos a
importância da leitura. Semana da Pipa sem Cerol, transmitiremos às crianças a importância do brincar de forma
segura. Semana Monteiro Lobato, onde apresentaremos os clássicos para as crianças. Semana do
Idoso/Família,apresentaremos às crianças a importância da família na nossa atual sociedade e os diversos
contextos familiares que temos hoje em dia. Dia da Inclusão 13/04, onde abordaremos o respeito e a igualdade.

Neste ano letivo trabalharemos também com a Festa da Roça em 09/06, onde abordaremos as diferenças culturais.
Expo Nave em 29/06, com a exposição dos projetos do primeiro semestre. Festa da Família em 06/10, onde
traremos as famílias das nossas crianças para próximo de nós, retomando a importância da família na comunidade
escolar. E para finalizar a Escola Aberta em 14/12, com a exposição das atividades do segundo semestre.

Mediante o trabalho com os projetos, todas as atividades que serão realizadas com as crianças serão desenvolvidas
no âmbito coletivo e serão confeccionados painéis os projetos e semanas educativas, que serão expostos ao final de
cada trimestre.

Acredito que a Educação Infantil deva ter uma base consistente em uma proposta pedagógica, levando em
consideração a organização do tempo, do espaço, e dos materiais em função das características da turma para que
possamos continuar a desenvolver todas essas linguagens. Este plano está baseado no documento da Prefeitura
Municipal de Educação, “RCNEI - Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (1998).

E assim, propiciaremos situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, através do desenvolvimento das diversas
linguagens.

Acredito no que tange essa faixa etária de 0 meses a 02 anos, podemos construir o conhecimento dessas crianças
baseando nos objetivos e conteúdos citados, até o término deste ano letivo, garantindo um ambiente rico, prazeroso,
saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

A propósito no que diz respeito ao processo de higiene e da relação dos bebês com seus corpos, o banho e a troca
de fraldas são um momento privilegiado para que os pequenos explorem e reconheçam o próprio corpo e as
diferenças existentes entre uma criança e outra. Nesse momento, a íntima relação entre o cuidar e o educar torna-se
mais palpável, pois as educadoras da turma precisam estar conscientes de que a cada toque e a cada expressão,
passa-se uma mensagem, um “ensinamento”, por assim dizer, às crianças.

Em relação à alimentação dos bebês, eles alimentam-se em inicialmente no lactário e conforme forem crescendo e
se desenvolvendo, vamos migrando para o refeitório, juntamente com outras crianças um pouco maiores, para que
haja uma interação entre crianças menores e maiores que elas. O momento das refeições é particularmente
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importante para os bebês, porque a alimentação deles sofre uma grande transformação no primeiro ano de vida,
quando os alimentos passam a ser mais sólidos e a criança começa a ser incentivada a alimentar-se sozinha (a partir
de um ano). Dentro desse processo de aprendizagem dos bebês, entendo que é bom deixá-los comer com as mãos,
formando o movimento de pinça com os dedos e oferecer colheres para que possam mexer na comida e tentar levá-
la até a boca, apesar da aparente bagunça que essa atividade causa.

Portanto, no contexto da avaliação, BENTZEN apud MORRISON (1995, p.45), cita o valor da observação para
avaliação das habilidades da criança, que, por sua vez, "determina as áreas em que ela precisa de suporte e ajuda
adicional". Ele menciona que a observação é usada para avaliar o "desempenho da criança ao longo do tempo" e
que ela permite que possamos reunir informações que podem ser utilizadas em relatórios para reuniões de pais,
assim como suas conquistas, descobertas, características, mudanças, progressos, necessidades, essa avaliação se faz
de forma continua, visando sempre à melhoria do meu trabalho de modo a favorecer sempre o desenvolvimento
pleno das crianças.

Utilizo para avaliar e documentar o meu trabalho um caderno de registro com anotação individual referente ao
desenvolvimento de cada criança, fotos, atividades, relatórios, exposições dos projetos e de tudo o que será
observado no decorrer desse ano letivo.

Este caderno e também as fotos serão expostas nas reuniões de pais e nos TDC´s, afim de que haja um feedback
dos pais e também da equipe gestora em relação ao que está sendo trabalhado com as crianças desse agrupamento.
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Monitoras: Fabricia, Mayara, Renata e Simone

Ao longo dos anos a Educação Infantil no Brasil passou por diversas mudanças e grandes avanço, sendo atualmente
considerada como a primeira etapa da Educação Básica por determinação da Lei de diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96, portanto é dever do Estado oferecer uma Educação Infantil de qualidade que promova o
desenvolvimento integral à criança de 0 a 5 anos e 11 meses. Sendo essa a primeira etapa da existência humana
fundamental para a formação do ser humano, torna-se imprescindível que todos os setores da sociedade estejam
envolvidas na construção e implementação da educação de qualidade que assegurem esse direito.

Nesse sentido, é que as instituições necessariamente precisam conhecer as culturas plurais que constituem o espaço
da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e
fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e
religiosas de cada comunidade. (BRASIL, parecer CNE/CEB, 2009,p.11)

Assim, o Centro de Educação Infantil (CEI), deve elaborar sua Proposta Pedagógica, elencando e apontando
aspectos que devem ser considerados em acordo com as definições da Legislação Nacional e articulando cada item
do roteiro de compromissos que compõe o bojo de competências da Educação Infantil, buscando coerência entre
eles.

Tendo em vista que essa Proposta Pedagógica tem a criança como foco do planejamento escolar, nos valemos da
definição da Lei de diretrizes e Bases para definir a criança em questão:

(...) a criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca imagina, fantasia, deseja, aprende,
observa, experimenta narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura. (Resolução CNE/CEB, 2009, p.1)

De acordo com os estudos de Barbosa (2009, p.29), os recém-nascidos e as crianças estão deixando de serem vistos
pela ciência, como seres incapazes de interagir no mundo, passando a serem considerados como seres que
enxergam, reconhecem vozes e contribuem ativamente nos seus processos de aprendizagem, quando por exemplo,
ao pegar um objeto, o bebê a partir de um movimento biológico, emotivo e cultural, constrói um gesto. O bebê
imita, e ao agir, desenvolve a percepção, a memória e a motricidade que irão se tornar recursos valiosos para seu
desenvolvimento posterior.

Barbosa (2009), afirma ainda que não devermos subestimar suas capacidades, destacando que um bebê em seus
primeiros anos de vida, realiza muitas conquistas com a aquisição da marcha e da linguagem. Dessa forma, a rotina
do atendimento nos espaços pedagógicos, precisa ser muito bem planejada, pois há um grande dinamismo e
diversidade no grupo já que enquanto uma criança dessa faixa-etária brinca, outra precisa ser trocada, fazendo-se
necessário atenção permanente do adulto/educador, além de preparo, conhecimento e disponibilidade, pensando
espaços e situações didáticas que desafiem e contribuam para o desenvolvimento da criança.

Assim, torna-se imprescindível compreender a indissociabilidade do binômio cuidar e educar para o
desenvolvimento integral da criança de o a 5 anos e 11 meses. Entendendo o cuidar por valorizar e ajudar a
desenvolver as capacidades básicas ligada à garantia das necessidades físicas (alimentação, higiene, sono), aliado à
construção de um ambiente em que estejam presentes também a segurança emocional e as possibilidades de
expressão de sua curiosidade intelectual. Consideramos que o educar se concretiza em propiciar situações de
brincadeiras, cuidado e aprendizagens que contribuam e estimulem o desenvolvimento e as capacidades cognitivas
e emocionais da criança.

Pensando na importância da dupla cuidar-educar, os momentos de higiene, descanso e alimentação devem seguir o
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planejamento, possibilitando o bem estar da criança além de serem oportunidade de valiosos aprendizados.

Para tanto, a rotina do atendimento da creche deve se visar se concretizar num espaço prazeroso, aberto a
descobertas, interessante para a criança e até uma extensão, manipulação e experimentação do conhecimento com
material didático apropriado à faixa etária, tornando a ação do professor com viés investigativo e socialização de
experiências diversas com uma prática reflexiva que transforma e reconstrói o conhecimento pela análise crítica
cotidiana.

A criança atendida na Educação Infantil necessita ser tratada com respeito e carinho, levando-se em consideração
as diferenças entre elas, já que o desenvolvimento afetivo se dá paralelamente ao desenvolvimento cognitivo e tem
profunda influencia ao desenvolvimento intelectual, pois segundo Piaget, o aspecto afetivo por si só não modifica
as estruturas cognitivas mas pode influenciar que haja mudanças nessas estruturas.

Este plano de ensino constrói-se a partir do respeito, da pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira. O
professor de educação infantil deve agir como parceiro e incentivador das descobertas das crianças, respeitando
seus limites, suas necessidades e cultura, ou seja; mediador do conhecimento, dando credibilidade às ações das
crianças tornando – as significativas e importantes.

Acredito na linha norteadora Interacionista que considera a criança construtora de seu conhecimento e o educador
mediador de todo o processo educacional, buscando a aprendizagem significativa, despertando a curiosidade,
capacidade de argumentar e o prazer de aprender, destacando sempre o brincar como elemento fundamental.

Além disso, a Educação Infantil tem objetivo de oportunizar a socialização dos pequenos e privilegiar as mais
diversas interações. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) tem como finalidade
o pleno desenvolvimento do educando e o preparo para o exercício da cidadania.

O agrupamento I objetiva o desenvolvimento integral das crianças de zero a um ano e seis meses de idade,
proporcionando vivências de situações lúdicas, livres e orientadas; visando a construção da autonomia e do
crescimento e a formação de hábitos, valores e atitudes.

Portanto, nosso trabalho deve ser pautado no papel social, atribuindo as instituições de Educação Infantil o caráter
de cuidar e educar. Cuidar, garantindo o atendimento ás necessidades básicas de alimentação, higiene, sono, aliado
a um ambiente em que estejam presentes a segurança emocional e as possibilidades de expressão das curiosidades
intelectuais. Educar, promovendo intencionalmente aprendizagens, ou seja; possibilitando o acesso aos bens
culturais que contribuam para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e emocionais, por meio da literatura,
artes plásticas e visuais, música, dança teatro, brincadeiras, etc. O banho também deve ser visto como um momento
pedagógico, facilitador para a construção de conceitos e hábitos. Sabemos que nem sempre ocorre, devido à rotina
e horários pré – definidos e número maior de crianças por sala; talvez planejar em alguns dias durante o mês, o
banho como a brincadeira principal do dia.

A educação alimentar é um fator determinante no período integral, na qual, as crianças necessitam de uma boa
alimentação, pois temos a preocupação com a saúde e bem estar das mesmas. Incentivamos o consumo de
diferentes alimentos, exploramos os sentidos e oportunizamos a se alimentarem sozinhos. Neste sentido
pretendemos criar e oferecer um ambiente saudável, estimulador, para que atue cada vez mais de forma
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. O cuidado, a atuação, o
acolhimento, as trocas, as histórias, as brincadeiras e o conhecimento de si, do outro, do mundo precisam estar
presentes na educação infantil.

Vygotsky (1998), indica a relevância de brinquedos e brincadeiras como indispensáveis para a criação da situação
imaginária. Ao brincar a criança movimenta – se em busca de parceria e na exploração de objetos; comunica – se
com seus pares; expressa – se através de múltiplas linguagens; descobre regras e toma decisões.
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Segundo Suely Amaral Mello Mineo:

“(...) uma meta importantíssima do nosso trabalho como professoras e professores, é que
trabalhamos profundamente o desejo e o exercício da expressão por meio de diferentes linguagens: a
expressão oral por meio de relatos, poemas e música, o desenho, a pintura, a colagem, o faz de
conta, o teatro de fantoches, a construção com retalhos de madeira, com caixas de papelão, a
modelagem com papel, massa de modelar, argila, enfim, que as crianças experimentem os materiais
disponíveis que a escola e seus professores têm como responsabilidade ampliar e diversificar
sempre.”( Mello. Sueli A, 2007, p 68)

Pensando nisso, o papel dos educadores do agrupamento I será de mediadores, proporcionando situações de
desenvolvimento e aprendizado.

Para que os objetivos traçados sejam alcançados, todos os espaços da unidade serão usados, explorados e
valorizados. Garantir o contato das crianças com os diferentes materiais é condição importante para a qualidade da
educação e das produções. Sendo assim, disponibilizaremos diversos recursos: jogos, brinquedos pedagógicos,
areia, reciclados, água, etc.

Entendo a escola como um local organizador e estimulador do aprendizado, considerando a características de
desenvolvimento de cada criança nos primeiros anos de vida (na Educação Infantil), onde o amor, o carinho e o
cuidado são condições indispensáveis no dia - a - dia do nosso trabalho. Em toda Educação Infantil, mas
principalmente no berçário, a programação é organizada de acordo com necessidade das crianças, de tal maneira
que os eixos norteadores giram em torno dessas necessidades. Neste período, as atividades relacionadas ao cuidar
como alimentação, higiene e descanso organizam o tempo e parte do dia do berçário. As estimulações são de
extrema importância, através de momentos interativos com objetos e espaços desenvolvemos situações
progressivas da fala, coordenação motora e a socialização. Sem pressa, a criança vai ajustando seu ritmo ao ritmo
do grupo. Com isso, o caráter reiterativo de cuidar rotineiramente tem um fundamento educativo. O jogo de
olhares, o carinho e as palavras que se utilizam nestes instantes formam momentos únicos, que faz com que cada
encontro entre o bebê, à professora e monitores, vá além da higiene e da alimentação e se converta em um contexto
de diálogo e desenvolvimento no sentido mais estrito do termo. Já que esta fase é marcada pelo toque corporal, pelo
tom de voz e expressão, ou seja; todas estas (re) ações constituem ponte para que o bebê possa interagir e agir sob o
meio cultural no qual está inserido.

Por isso, as crianças nos surpreendem tanto com a inesgotável fonte de significados que são capazes de encontrar,
inventar e intercambiar, revelando-nos muitas competências e capacidades ao levarem adiante brincadeiras
diversas, num contexto lúdico, inovador e muito sofisticado.

O início da vida escolar marca também uma saída: a de um espaço familiar restrito para o mundo mais amplo. É o
confronto com outras crianças, adultos, valores e atitudes educativas.

Deste modo, atividades criativas são importantes canais de possibilidades de aprendizagem, assim como o contato
com objetos / brinquedos que propiciem uma estimulação de desenvolvimento necessária para a idade. Criar
condições que auxiliem a criança na sua formação pessoal e social e o conhecimento do mundo, promovendo a
construção do saber, e o nosso papel através de uma educação democrática, capaz de auxiliar seu desenvolvimento.
Além dos cuidados das necessidades básicas físicas da criança, trabalham fundamentalmente os conteúdos como
autonomia pessoal e identidade de cada criança. Experimentam e utilizam os recursos que dispõem para satisfação
de suas necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados e agindo com
progressiva autonomia. Ao ingressar na Educação Infantil, os pequenos conquistam mais um espaço para interagir
com sujeitos diferentes de seu contexto, também é despertado para novas aprendizagens e terão contato com os
conhecimentos construídos e acumulados socialmente de modo mais sistematizados. É neste local que normalmente
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terão suas primeiras interações e aquisições de conhecimentos fora do meio familiar, e nesse aspecto podemos
afirmar que a família passa a compartilhar a educação de seus filhos com a escola.

Parte – se do indicativo de que a Educação Infantil é o tempo e o espaço para a criança interagir num outro
segmento do mundo em que vive- o espaço público. Afastada do espaço privado, cujo núcleo principal é, em geral,
a família, a criança é confiada pelos pais à escola, que atualmente representa uma- não a única-das instancias
socializadoras da / para a criança. Esses pais compartilham com a equipe educativa da escola os cuidados e a
educação de seus filhos, na expectativa de que, nesse novo espaço e tempo em que a escola se situa em suas vidas,
eles possam vivenciar experiências que beneficiem sua formação enquanto sujeitos na sociedade e na cultura
letrada em que vivem. (CAMPINAS, Diretrizes Curriculares para o Trabalho Pedagógico como Leitura e Escrita na
Educação Infantil, 2008, p.28)..

Ao compartilhar a educação dos seus filhos, as famílias devem sentir – se seguras, ao mesmo tempo em que nesta
Unidade Educacional, encontrem um espaço democrático, em que possam esclarecer dúvidas e contribuir para o
enriquecimento educacional. Com isto, destacamos a importância de estabelecer uma comunicação constante e
positiva com os pais e responsáveis pelas crianças, para que se vejam como parte integrante que são deste local
educacional.

Enquanto educadora e mediadora tenho a responsabilidade de oferecer e oportunizar condições e recursos para que
as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.

Sendo assim gostaria “de uma escola onde a criança não tivesse que saltar as alegrias da infância, apressando – se,
em fatos e pensamentos, rumo à idade adulta, mas onde pudesse apreciar sua especificidade os diferentes
momentos de suas idades.” (Snyders, 1993).

A turma que este plano de trabalho se destina é do agrupamento I B, onde, sou professora. O ambiente educativo é
acolhedor, agradável e comprometido com um trabalho intencional e contextualizado, oportunizando um espaço de
trocas e ampliação de saberes. Esta turma é formada por (29) vinte e oito crianças, sendo (07) sete meninas e (22)
vinte e dois meninos. A faixa etária da sala vai de (04) meses a (01 e 06) um ano e seis meses, sendo importante o
auxilio constante de toda a equipe, quanto à alimentação, higiene, segurança.

Junto á rotina e as atividades planejadas, o agrupamento I também está inserido nos projetos da escola como:

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

Projeto Cores e Texturas, estimulação e ampliação da coordenação motora através de brincadeiras dirigidas e
livres no parque interno e externo , promover momentos de concentração com contação de historia , proporcionar
momentos de manuseio com tinta comestível e diversos tipos de texturas, explorar as possibilidades de ideias,
utilizando tinta comestível e recursos diversificados, explorar diferentes materiais e superfícies para ampliar as
possibilidades de expressar-se por meio deles.

Projeto Música, promover atividades que estimulem e permitam um contato direto e indireto dos bebês com sons
em geral. Proporcionar atividades lúdicas e prazerosas de aprendizado sobre a linguagem musical, integrando as
diversas áreas do conhecimento, compreender os desejos e necessidades dos bebês, propiciando um ambiente
tranquilo e aconchegante, propiciar canções musicais variadas, possibilitar o uso de diversos tipos de materiais a
fim de desenvolver a criatividade, a imaginação e a coordenação motora, promover o desenvolvimento de vínculos
afetivos, proporcionar atividades prazerosas de narração de histórias, utilizando recursos variados.
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Projeto Curiosidades da Minha Turma, nosso objetivo é trabalhar com as crianças do berçário algo que desperte
grande interesse neles, para isso vamos partir da observação e estímulos, assim conhecer a turma e notar o que mais
chama atenção dos pequeninos para que podemos dar ênfase no assunto . Explorando desta forma, diferentes
materiais, descobrindo novas formas de manuseio, percebendo características, efeitos e propriedades diversas,
enriquecer as experiências dos bebês, promovendo o seu desenvolvimento através das conversas e brincadeiras,
oferecendo diversos materiais de diferentes texturas e cores, oferecer diferentes objetos e materiais que os levem a
ampliar suas vivências e aguçar as suas curiosidades de maneira desafiadora.

Além de trabalharmos os Projetos, ampliaremos nosso conteúdo onde trabalharemos com as Semanas Educativas
que teremos nesse ano letivo como a Semana do Livro, onde trabalharemos a formação de novos leitores a leitura
e sua importância. Semana da Pipa sem Cerol, será trabalhado com as crianças as crianças a importância do
brincar com segurança. Semana Monteiro Lobato, onde através literatura clássica brasileira trabalharemos nossa
cultura com as crianças. Semana do Idoso/Família, será trabalhado à importância da família na. Dia da Inclusão
13/04, onde abordaremos o respeito e a igualdade do diferente.

Neste ano letivo trabalharemos também com a Festa da Roça em 09/06, Expo Nave em 29/06, Festa da Família
em 06/10, finalizando com a Escola Aberta em 14/12.

A partir deste percurso percebemos o quanto é importante trabalhar com projetos na educação infantil, uma vez que
ao desenvolvê-los professores e crianças encontram-se envolvidos pela temática e podem aprender muito com o
encaminhamento das atividades e sua consecução.

Assim se cumprirá a necessidade de uma prática pedagógica em que se planeje previamente as atividades a serem
desenvolvidas, para que não se perca de vista os objetivos a serem alcançados, de modo que a prática pedagógica
tenha sequencia e permita que a criança atinja determinadas metas que serão acompanhadas e avaliadas de forma
contínua, por meio de diferentes modalidades, que irão compor documentação a Avaliação Individual e Coletiva,
que servirá de elemento para uma reflexão sistemática e análise dos trabalhos e projetos desenvolvidos.

A unidade escolar dispõe de espaços físicos que serão explorados pelos pequenos, dentre os quais estão: o galpão
coberto, solário, parques, quiosque, etc. Os projetos a serem desenvolvidos possuirão uma duração que poderá
variar conforme o interesse e objetivo dos pequenos pelo assunto tratado.

A avaliação não limita a simplesmente registrar o desenvolvimento da criança, mas representa um
acompanhamento constante e uma visão global dos pequenos durante seu desenvolvimento, para que isto se
concretize é necessário, entre outras coisas, que o educador reflita sobre sua prática e que seu olhar atente para os
vários fatores do desenvolvimento, tais como: o social, o cognitivo, o afetivo e motor, na qual a avaliação deve
servir para intervir, modificar e melhorar nossa ação, a evolução e aprendizagem dos pequenos.

Os trabalhos desenvolvidos serão compartilhados ás famílias, através de registros, fotos, relatórios, oficinas, mostra
e reuniões da família e educadores (RFE). Também será socializado com a equipe gestora, NAED, SME,
aproveitando os critérios e sugestões para um enriquecimento profissional.
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Agrupamento I - C

Professoras: Milene Meneses Vasconcelos Borges

Monitoras: Alessandra De Lima França, Aline Yasmim Silva, Hellen Cristina Deodato e Raquel De Moraes
Lopes.

Sabe-se que a crianças pequenas são estimuladas a adquirir autonomia, mas para isso é preciso dar espaço e
liberdade a elas de explorar tudo ao seu redor. Durante seus primeiros anos de vida, as crianças aprendem tudo
àquilo que usarão no decorrer de suas vidas, absorvendo naturalmente a linguagem, ouvindo e utilizando o adulto
como referência.

A criança faz parte de uma organização chamada família, que está inserida em uma sociedade com um modelo de
vida e através dessa organização que ela constrói o seu conhecimento, adquirindo habilidades no seu raciocínio.

Seu direito à educação está constituído na primeira etapa da educação básica, a Educação Infantil, que permanece
um campo de luta e resistência, na medida em que o protagonismo infantil se encontra sempre às voltas com
possíveis imposições de práticas advindas do modelo escolar. Não se deve admitir que o trabalho com crianças
pequenas se constitua em meros degraus para etapas posteriores.

Nesta perspectiva, a aprendizagem acontece num movimento de dentro para fora, aonde as informações de idéias
vão sendo armazenadas ao longo do tempo, mas considerando o histórico social e cultural de cada criança.

Na Educação Infantil, o trabalho pedagógico deve ser orientado pelo princípio básico de oferecer a criança o
desenvolvimento da identidade, isto é a capacidade de construir as suas próprias regras e meios de ação.
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A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social. A escola de Educação
Infantil é um universo social diferente do da família, favorecendo novas interações, ampliando desta maneira seus
conhecimentos a respeito de si e dos outros.

Um ambiente rico em interações, que acolha as diferenças de cada individuo, promova o reconhecimento das
diferenças, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui para construção da unidade coletiva.

“Valorizar nas crianças, a construção de identidade pessoal e de sociabilidade, que envolve um
aprendizado de direitos e deveres, ampliando certos requisitos necessários para adequada inserção da
criança no mundo atual: sensibilidade (estética e interpessoal), solidariedade (intelectual e
comportamental) e senso crítico (autonomia, pensamentos divergentes)” (Oliveira, 2002: 49-50)

Recebemos crianças com idade de 4 meses a 1 ano e 12 meses. São crianças que estão se adaptando a um novo
ambiente e por isso necessitam estabelecer uma relação de vínculo e confiança com o educador e auxiliares, sendo
assim que ainda não tem imunidade e ficam sempre doentes.

As crianças que irão entrar na CEI Centro de Educação Infantil, são escolhidas aleatoriamente, separando apenas os
irmãos e gêmeos, para que cada um tenha a sua própria identidade.

Quando as crianças estão sendo estimuladas a realizarem qualquer atividades, ou seja brincar no playground,
quiosque, fazer a roda, escutar história etc, todos farão juntos, para que aja uma integração entre elas, não
importando a idade.

Segundo Lev Vygostsky diz que é através do brincar juntos, que impomos regras e a criança consegue assumir
papéis e aceitar aquilo que lhe foi imposto. E muitas atividades serão realizadas de maneira separadas, pois nem
todos conseguirão realizar, por causa da idade.

Ocorre nessa fase mudanças muito rápidas e significativas como: o sentar, o engatinhar, o andar, a repetição de
palavras, o desmame, a dentição, a introdução de novos alimentos à sua rotina, ocorre também uma aprendizagem
totalmente lúdica, dessa forma as crianças terão acesso a diversos tipos de materiais de diferentes pesos, texturas,
cores, formas e tamanhos.

Irão também explorar através dos seus sentidos: o chupar, morder, olhar, manipular os brinquedos que lhe serão
oferecidos em seu ambiente diário.

A relação entre professor e aluno, aluno e auxiliares é alcançada diariamente o ano todo, a parte pedagógica sempre
ficará a cargo do educador, a troca é realizada pelas auxiliares, onde no agrupamento I são quatro e cada auxiliar
fica responsável por uma quantidade de criança para a troca.

Trabalharemos com contação de história, pois desde bebê a criança começa a desenvolver um repertório, desperta
um senso crítico, amplia o conhecimento e estimula a criatividade de imaginação. Realizaremos atividades de
teatro com fantoches, livros alternados, dramatizações, que ajudaram no desenvolvimento cognitivo da criança,
rodam de conversas diárias, promovendo a autonomia, criatividade, não apenas com seu agrupamento, mas
havendo uma integração com outras crianças e adultos.

Cada atividade apresentada para as crianças são oferecidas diferentes materiais como: bolinhas em gel, garrafas e
placas sensoriais, plástico bolhas, massa de modelar, placas e tapete sensoriais, areia, lixa etc.

A música é outra atividade que contribuirá para o desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e
linguístico, além de ser um facilitador do processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento
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da sensibilidade, senso rítmico, da memória, concentração e da atenção.

Iremos desenvolver com 4 projetos, sendo o primeiro Projeto Identidade, esse projetos tem como objetivo, o
conhecimento geral de um ser humano, conhecendo seu corpo, ampliando conceitos sobre a sua identidade,
descobrindo que o ser humano está presente em todas as comunidades, relacionando-se com outros seres e com
todo ambiente onde vive e identificando e analisando diferenças, conceitos, pré-conceitos, características, valores
de toda sociedade a qual a criança está inserida.

O segundo projeto tem como titulo Curiosidades da Turma, onde iremos perceber, qual é aquilo que desperta
mais interesse em nossos pequenos. Explorar diferentes materiais, descobrindo novas formas de manuseio;
Enriquecer as experiências de nossos pequenos através de conversas e brincadeiras, oferecendo a eles diferentes
materiais com texturas e cores, para ampliar suas vivencias e aguçar as suas curiosidades.

Já o terceiro projeto é chamado de Cores e Texturas, este projeto foi escolhido após observar que partirá do
interesse comum das crianças deste agrupamento, uma vez que abrangeria o desenvolvimento infantil delas,
portanto trabalhar arte é muito prazeroso e por outro lado as crianças conseguem aprender visualizando o concreto.

Estimular e ampliar a coordenação motora, promovendo momentos de concentração, proporcionando momentos de
manuseio com tintas comestível e diversos tipos de texturas, ampliando as possibilidades de expressar-se por meio
deles.

O quarto projeto com o titulo Música, onde observamos que a música possui um papel importante na educação das
crianças, contribuindo assim para um desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e lingüístico, além de
ser facilitadora do processo de construção do conhecimento. Favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade,
criatividade, do senso critico, do prazer de ouvir música, da imaginação, da memória, da concentração e da atenção.

Promover atividades que estimulem e permitam um contato direto e indireto dos pequenos com sons em geral,
Promover atividades lúdicas e prazerosas de aprendizado sobre a linguagem musical, integrando as diversas áreas
do conhecimento.

Possibilitar diversos tipos de materiais a fim de desenvolver a criatividade, a imaginação e a coordenação motora e
também o vinculo afetivo.

Também para trabalharemos com a Semana Educativa, com os seguintes temas: Semana do livro, aonde iremos
levar os nossos pequenos a familiarizar com os diferentes tipos de gêneros literários, estimular a capacidades delas
de ouvir e de e compreender e estimular o desenvolvimento motor, fonador e rítmico. A semana da pipa sem cerol é
mostrar as crianças do que é feito a pipa, de onde vem e mostrar a elas o perigo que ela pode trazer se não tiver
consciência. Semana do Monteiro Lobato, conhecer as obras e com isto, desenvolver a imaginação, a fantasia, a
criatividade e estimular a memória e a percepção visual. Semana do idoso, mostrar as crianças que os idosos
mesmo estando na terceira idade, têm que ter o respeito e qualidade de vida e a semana da Inclusão, onde todos
somos iguais e devemos respeitar a dificuldade do outro.

Com tudo a avaliação desse trabalho será realizado diariamente, mediante a observação, escuta registro, reunião
com os pais e relatório trimestral.

Referâncias Bibliográficas
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Agrupamento II - A
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Professora: Elisângela Ribeiro Da Silva

Monitoras: Jéssica e Regiane

Para Piaget a criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo momento interage com a realidade, operando
ativamente com objetos e pessoas. Essa interação com o ambiente faz com que construa estruturas mentais e
adquira maneiras de fazê-las funcionar.

O trabalho será desenvolvido com o agrupamento II-A, com crianças de faixa etária de um ano e meio a três anos
de idade, sendo 18 meninas e 12 meninos, propiciando assim a troca de experiências, vivências e aprendizados, não
existe um critério para essa formação, a escolha das crianças é feita de forma aleatória. Muitas dessas crianças já
chegam na creche habituadas com a rotina por terem frequentado esse espaço educacional no ano anterior, outros
será a primeira vez, estas crianças que estarão ingressando pela primeira vez ao ambiente escolar, passarão por um
curto período de adaptação, ou seja, a adaptação é esse momento de transição em que a criança vai se habituando
aos poucos a nova rotina longe de casa, dia após dia, ela vai criando um vínculo com as professoras, coleguinhas, e
com as atividades no decorrer do dia, sentido-se cada vez mais acolhida e segura. Proporcionando assim, momentos
de descontração entre as crianças.

Durante o ano trabalharemos com as diferentes linguagens tais como: linguagem corporal, linguagem musical,
linguagem plástica que serão abordadas em diferentes situações. Terei como base as teorias de Jean Piaget e
Vygotsky, porque as crianças do agrupamento II, em geral as crianças pequenas se caracterizam muito com as
crianças citadas em suas teorias. A maneira como irei organizar a turma nas diversas atividades do dia, ocorrerá de
forma com que as crianças possam criar sua autonomia, para a escolha da brincadeira, do brinquedo podendo ser
livres também em suas escolhas, as atividades serão também organizadas em pequenos grupos, em alguns
momentos com o grupo todo, vai depender da atividade em si. Toda essa organização será feita de modo que
desperte nas crianças o interesse de brincar e interagir com o grupo.

Segundo Jean Piaget, o individuo em interação com o meio físico e social constrói o conhecimento e a inteligência.
Durante todo o ano estaremos organizando a integração com outros agrupamentos em todos os espaços da creche,
no refeitório com o preparo de culinária, podendo produzir e compartilhar de deliciosas receitas; no parque
realizando partida de futebol entre as crianças de diversas faixas etárias, tendo antes combinado regras que respeite
as possibilidades de cada grupo. O que mais temos no CEI são espaços para desfrutar de uma infância prazerosa.
No Parque nesse momento a criança será estimulada a desenvolver a motricidade e a liberdade de escolher onde ela
quer brincar, ou no balanço, ou no gira-gira, ou sentar e brincar com a terra, subir , descer, escorregar, pular etc.

No quiosque iremos confeccionar brinquedos, massinha de modelar, ouviremos histórias, brincaremos com
brinquedos de encaixe.

Casinha de boneca: Nesse espaço tão admirado pelas meninas, onde o faz de conta, vira realidade a criança será
estimulada, brincando de fazer o papa, de dar banho no neném, enquanto os meninos brincam com os carrinhos, e
outros brinquedos.

Pátio: nesse espaço terei como objetivo trabalhar a psicomotricidade, estimulando as crianças andarem com a
bicicleta sobre a pista de ciclistas, brincadeiras de pular corda, de bambolê, de ciranda, este espaço será destinado
também para trabalharmos com o projeto sexta em cena, que acontecerá toda sexta feira, integrando todas as
turmas.

Sala de atividade: Tenho como objetivo proporcionar momentos de socialização onde a criança tenha acesso a
materiais como, tintas, folhas, tesoura, chamadinha viva, roda da conversa, falar sobre os combinados, cantar,
dançar. A hora do soninho também será feita na sala, após o horário do almoço e escovação, contarei uma história e
logo em seguida cada criança com o auxílio das monitoras se deitarão em seus colchonetes.
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Utilizarei como recurso para realização das diversas atividades, materiais naturais e industrializados, bonecas, jogos
de encaixe, livros, fantoches, instrumentos musicais entre outros. Ao meu ver cuidar e educar estão sempre
associados, pois a partir do momento que estamos cuidando de um grupo de crianças, estamos também educando e
dando-lhes possibilidades de interações produtivas, necessárias as aprendizagens infantis, o cuidar mantém um
vínculo essencial com aquilo que é educar.

O ato de cuidar favorece a criança na sua auto estima fazendo com que ela goste de si mesma e de quem dela está
cuidando, sendo assim as trocas serão feitas pelas monitoras o cuidar e educar acontecerá em todos os momentos
tanto pela professora como pelas monitoras, no parquinho, na hora das refeições, nas atividades, são nesses
momentos de troca de idéiasde trabalho em equipe que serão estabelecidos os laços afetivos entre professora,
monitoras e crianças. O estabelecimento de vínculos, tanto profissionais quanto afetivas entre os indivíduos que
coexistem num mesmo contexto social e numa instituição escolar é fundamento essencial para a aquisição de
conhecimentos por parte de todos e para a formalização de uma convivência pacífica que respeite o sujeito em sua
totalidade.

As estratégias utilizadas para documentar o trabalho serão através dos registros, exposições dos projetos, nas
reuniões de pais, nas festas com apresentações de dança da turma, registros fotográficos, filmagens etc.

Para este ano de 2017 a coordenação pedagógica juntamente com as professoras elaborou os temas, para
desenvolverem assim os projetos do ano.

Projeto da cabeça aos pés: Na infância, é muito natural que as crianças queiram saber tudo sobre o corpo humano,
porque é o período no qual ocorrem as descobertas, braços, pernas,mãos enfim, o corpo humano vai aos poucos
sendo desvendado pela curiosidade. Ensinar sobre o corpo humano para as crianças é o momento ideal que o
educador tem para orientar sobre a importância de falar sobre a higiene pessoal e sobre a alimentação.Diante dessas
reflexões as crianças aprenderão sobre si, sobre o outro e o mundo que vive, neste projeto desenvolveremos a
criatividade, a interação com as crianças cartazes, bonecos produzidos na sala, a autonomia, a responsabilidade, e o
conhecimento do corpo, através de músicas e muita brincadeira também.

Projeto meu animal favorito: Os animais possuem grande influência na vida das crianças, dessa forma o projeto
surge para acrescentar novas vivências sociais, possibilitando o conhecimento sobre os animais, seu habitat, e suas
características, através desse projeto abordaremos músicas, cantigas de roda, histórias desenhos animados,
trabalharemos com pesquisas, com um mascote para sala, o desenvolvimento-lógico, a expressão corporal, a
coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança.

Projeto Quem conta reconta... Faz de conta: Ouvir e contar histórias é uma atividade que dentre outras, ajuda a
desenvolver o emocional da criança, na contação de história o mundo representado pela criança não é totalmente o
mundo que ela vê, mas sim o mundo que ela fantasia.Será explorado nesse projeto músicas, cantigas de roda,
caracterização de personagens, CD e DVD de histórias narradas, manuseio de livros etc.

Curiosidade da minha turma: Esse projeto terá como objetivo valorizar o interesse e curiosidade da turma. Dessa
forma acreditamos que as crianças irão interagir de uma forma mais dinâmica e participativa, pois o assunto
abordado surgirá do interesse comum de todos. Além dos projetos será desenvolvido as semanas educativas:

Monteiro Lobato: iremos desenvolver nesta semana atividades de musicalização, caracterização de personagens,
teatro, confecção dos personagens do sítio do pica pau amarelo e junto trabalharemos a semana do livro.

Semana da pipa sem cerol: Nessa semana as atividades no CEI terão como foco a conscientização do uso do cerol,
através de histórias contadas, de desenhos e teatro.

Semana do idoso/ família: Nessa semana as atividades serão voltadas a valorização das pessoas idosas, e da família
num todo, aproximando e construindo os laços afetivos.
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Toda avaliação será processual e continua, nos acompanhamentos diários, através de registros de observação e
acompanhamento do desenvolvimento e integração das crianças e da ficha descritiva de avaliação trimestral, sendo
possível promover uma reflexão sobre a prática pedagógica utilizada. Através dessa avaliação, terei um instrumento
de reflexão do meu trabalho, percebendo então o que foi favorável e o que precisa melhorar.

Referência Bibliográfica
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Agrupamento II - B

Professora: Susie Lidiane S. S. de Olliveira

Monitoras: Marcia e Keila

Este plano de ensino consiste em abranger todas as possibilidades para o desenvolvimento das potencialidades das
crianças envolvido neste plano, respeitando suas bagagens, culturas e limites, auxiliando-as em suas descobertas,
incentivando-as em suas curiosidades e motivando-as em sua imaginação. Na educação infantil o professor atua
com uma preocupação especifica em lidar com as situações que surgem diariamente no decorrer do dia com as
crianças.

Acredito na linha norteadora Interacionista, da qual a criança tem a capacidade de construir seu próprio
conhecimento, tendo o educador como mediador em seu desenvolvimento, propiciando experiências em
desenvolver suas capacidades cognitivas (memória, raciocínio, atenção entre outras), por meio da interação,
socialização e o lúdico, tratando-se de um processo longo, desenvolvido de forma contínua e dinâmica partindo dos
primeiros anos de vida.

Conforme na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) a educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, sendo
oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e a pré-escolas, para as
crianças de quatro a seis anos de idade permitindo as mesmas os seus direitos.

O agrupamento II visa o total desenvolvimento da criança, por meio de vivências, interações, jogos e brincadeiras,
livres e direcionadas, à autonomia, na demonstração de suas emoções, construção de valores, respeitando sua
cultura. Assim deve ser visto o nosso trabalho, tendo como fundamento principal um papel social, atribuindo as
instituições de Educação Infantil o atendimento das necessidades básicas como o Cuidar e o Educar.

Acredito ser impossível trabalhar o cuidar sem o educar, eles são indissociáveis, quem cuida já esta desenvolvendo
na criança um aprendizado por tais atitudes para com a mesma, fazendo parte do processo de todo ser humano em
desenvolvimento.

O cuidado com a alimentação da criança nas instituições, principalmente para o período integral, é de extrema
importância para o crescimento físico e intelectual, a criança precisa de uma alimentação saudável para que no
longo do dia, ao brincar, correr, pular tenha, ela tenha a disposição necessária para completar as atividades
proporcionadas. Tendo esse cuidado com a alimentação, o contato das crianças com os alimentos apresentados e
disponíveis nos pratos, permite um aprendizado de sabores, cores, sensações entre outros.

O cuidar não condiz somente ao aspecto biológico do corpo, mas é associada também a dimensão afetiva, pois a
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criança se sente segura com alguém ou em algum lugar quando há um vínculo de afetividade, a criança demonstra
por meio desse contato a segurança, apoio, incentivo e envolvimento com as pessoas da qual ela já esta adaptada e
com um vínculo.

Segundo Henri Wallon (1975) a criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a
ela. O indivíduo é social não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade
interna.

Para se atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das
capacidades humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseados em
conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças,
levando em conta diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p. 25).

O educar é proporcionar à criança a oportunidades de desenvolver suas capacidades e habilidades. O Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil nos diz que:

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas
de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de
relação interpessoal e de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural (
RCNEI 1998 p.24).

Para Vygotsky o brinquedo era indispensável para a criança para a criação de seu mundo imaginário, por meio dos
brinquedos e brincadeiras é possível como a criança esta se sentindo.

"A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a
primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais. O primeiro
paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa situação
real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que
mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir
os caminhos mais difíceis, subordinandose a regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer,
uma vez que a sujeição a regras e a renúncia a ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do
brinquedo". (VYGOTSKY, 1998, p. 130)

O papel dos educadores do agrupamento II é fundamental para o bom andamento das atividades de ensino
dependendo diretamente da ação do professor, de como se faz a mediação conhecimento/criança. Compreende-se
como importante característica do profissional de Educação Infantil a busca constante por aprender sobre o
desenvolvimento da criança, sua forma de ver e sentir o mundo, criando oportunidades para ela manifestar suas
ideias, sua linguagem, seus sentimentos, sua criatividade, suas reações, suas relações sociais e sua imaginação.

Para que alcançarmos os objetivos iremos utilizar tanto o espaço interno quanto o externo, explorando e
valorizando todos os espaços disponíveis. Faz-se necessário a garantia de materiais de vários tipos seja em
consistências, cores, que proporcionam as crianças novos conhecimento e produções.

Vejo que a escola tem um olhar para com a criança, sendo ela o centro da aprendizagem, sem elas não seria
possível concretizar o nosso trabalho, que buscamos para colocar comprazer em pratica. A escola é vista como um
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ambiente incentivador que proporciona o desenvolvimento da criança em seus primeiro anos de vida, na educação
infantil, as quais nos colocam a ter em pratica o cuida e educar por meio da afetividade, com muito amor, dia pó
dia, sendo, necessária a rotina da demonstração do prazer e da alegria de fazer parte desse mundo infantil, mesmo
em conflitos entre opiniões diferentes, as crianças tem criado vínculos afetivos, entre adulto criança e criança
criança.

Na educação infantil, especificamente no agrupamento II, nosso dia é programado por meio de rotina, onde
fazemos um planejamento semanalmente para que se planeje com antecedência para a organização de recursos e
materiais, desenvolvendo a rotina e as atividades pedagógicas e lúdicas de forma segura e mesmo que haja algum
imprevisto, o planejamento é flexível para alteração, conforme a necessidade seja pelo interesse das crianças ou
pela condição do clima (chuva, sol).

Dentro da rotina iremos buscar incentivar e estimular o desenvolvimento da autonomia, usando como objeto os
seus próprios pertences, como guardar o copo e caderno, brinquedos, sapatos, bolsas, indo ao banheiro, na
higienização das mãos, na escovação, na alimentação, sempre auxiliando e supervisionando as crianças,
trabalharemos os eixos norteadores por meio de jogos, músicas, brincadeiras, atividades que envolvem a
coordenação motora grossa e fina. Nos momentos da higiene, alimentação, sono iremos ter um contato maior de
afetividade por auxilia-los, um a um, em suas respectivas necessidades, criando o vínculo entre professor,
monitores e crianças, transformando a insegurança em autonomia e apoio. Nessa faixa etária (1 ano e 6 meses a 2
anos e 11 meses) algumas crianças já se expressam verbalmente e corporalmente, isso acontecerá cada vez mais
que convivermos juntos.

É por meio da convivência diária que perceberemos o quanto as crianças estão em uma constante curiosidade,
criando, inventando, transformando e renovando seu mundo de descobertas. Os brinquedos e brincadeiras são
partes desse mundo e a interação entre eles fazem com que eles se descubram quando lhes é negado algo por outro
de seu convívio (seja brinquedo, espaço, brincadeiras entre outros).

A partir do momento em que a criança regressa na unidade escolar, ela sai de seu pequeno convívio familiar, onde
as atenções, brinquedos, muda para outro contexto, para uma realidade de ambiente diferente, pois ela permanece
na unidade por 11 horas, onde nos tornamos seu referencial, sendo assim eles não só fazem parte do nosso trabalho
como de nossas vidas, e assim por necessidades dos pequenos em suprir à ausência da família, nos tornando as
pessoas mais próximas, demonstrando com muito amor e carinho a satisfação de tê-los como nossos pequenos
alunos, podendo compartilhar conosco momentos maravilhosos de seu desenvolvimento, dia após dia.

O RCNEI convoca à reflexão, solicitando:

Constate-se que as famílias independentes da classe social a qual pertencem se organizam das mais
diversas maneiras. Além da família nuclear que é constituída pelo pai, mãe e filhos, proliferam hoje
as famílias monoparentais, nas quais apenas a mãe ou o pai está presente. Existem, ainda, as
famílias que se reconstituíram por meio de novos casamentos e possuem filhos advindos dessas
relações. Há, também, as famílias extensas, comuns na história brasileira, nas quais convivem na
mesma casa várias gerações e/ou pessoas ligadas por parentescos diversos. É possível ainda
encontrar várias famílias coabitando em uma mesma casa. Enfim, parece não haver limites para os
arranjos familiares na atualidade. As crianças têm direito de ser criadas e educadas no seio de suas
famílias. O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma, em seus termos, que a família é a
primeira instituição social responsável pela efetivação dos direitos básico das crianças. Cabe,
portanto, às instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias, considerando-as como
parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil. (BRASIL, 1998, p. 76).

Portanto, temos em vista colocar e auxiliar as crianças em suas conquistas, em expressar os seus desejos,
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sentimentos e emoções, criar circunstâncias e ambientes para que tais crianças, tanto em grupo, quanto em sua
individualidade se sobressaia, pois será na escola que eles obterão conhecimento e experiências que no seio
familiar muitas vezes não terão, e com a bagagem que a criança chega à unidade, faz com que haja uma troca da
escola com a família e da família com a escola. A comunicação entre a unidade e a família precisa funcionar para
que a criança se sinta amparada por ambos, os pais precisam saber que fazem parte da unidade em que seu filho
frequenta, pois nós (escola-família) partilhamos dos mesmos interesses para o pequeno, em seu desenvolvimento
em todos os aspectos de modo geral.

Assim iremos agir com as crianças de forma prazerosa, onde as atividades serão propostas de maneira criativa, que
irá fazer com que o olhar dos pequenos esteja voltado para o que lhe foi propostas, um meio para aprendizagem
pelos eixos norteadores como: a música que faz com que a linguagem se traduza em formas sonoras capazes de se
expressar e comunicar sensações, sentimentos, emoções e pensamentos, através de uma organização e
relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em todas as culturas. A integração entre
os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social,
conferem caráter significativo à linguagem musical. O movimento é uma importante parte do desenvolvimento e da
cultura humana nos apropriamos cada vez mais, desde pequenos elas engatinham, caminham, manuseiam objetos,
correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupo, com objetos ou brinquedos, experimentando sempre novas
maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento, constituindo-se em uma linguagem que permite às crianças agirem
sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo,
demonstrando multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de
aspectos específicos da motricidade das crianças. A linguagem oral na educação infantil, ao promover experiências
significativas de aprendizagem da língua, por meio de um trabalho com a linguagem oral, se constitui em um dos
espaços de ampliação das capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. A
atividade relacionada à Natureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. O trabalho com
noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem
conhecimentos que nos incidam mais variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade
social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes
conhecimentos e habilidades.

Promover, como professora e mediadora, com responsabilidade em criar oportunidades e condições, para que as
crianças exerçam seus direitos sociais, civis e humanos. Tendo em vista a realização do desenvolvimento das
crianças que estão sobre meus cuidados, onde acompanho as crianças das 07h00h ás 11h00h com 2 monitoras que
me auxiliam conforme o módulo (14 crianças por adulto) Este agrupamento II B, é composto por (30) trinta
crianças, sendo (18) dezoito meninas e (12) doze meninos, dentre eles daremos continuidade ao trabalho de
observação juntamente com a professora de Educação Especial ao aluno Leonardo, este já era aluno da unidade no
ano anterior . A faixa etária das crianças desta sala vai de um ano e sete meses a dois anos e onze meses,
necessitando do auxilio de toda equipe para o cuidado e o educar por meio da alimentação, higiene e entre tudo o
que envolve a criança no tempo que fica na unidade.

Para Vygotsky, "O saber que não vem da experiência não é realmente saber", assim aprendizagem é um processo
social e, por isso, deve ser mediada. Seguindo essa concepção, o nosso papel na unidade escolar é orientar e
direcionar o trabalho educativo para estágios de desenvolvimento ainda não alcançados pelas crianças,
impulsionando-os a novas conquistas a partir do que já sabe e preparando-os para novos conhecimentos,
constituindo uma ação colaborativa entre o educador e o aluno.

Sabemos que o lugar, no caso, a unidade escolar, precisa ser um ambiente aconchegante, chamativo e deslumbrante
aos olhos das crianças que são frequentadores desta unidade, e é o que procuramos fazer, com que as famílias se
sintam seguras juntamente com seus filhos, proporcionando uma relação de casa e escola, tornando-a acolhedora e
segura. Visando o desenvolvimento motor, cognitivo, auxiliando e respeitando cada criança em suas diferenças e
individualidade, auxiliando-as na linguagem oral, estimulando as crianças em sua expressão corporal, estimulando-
as em relação á autonomia. Fazem-se necessário a interação entre as crianças, auxiliando em sua capacidade de
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criar, transformar e mudar, tornando esse lugar específico para elas. Buscaremos estimular a socialização, com
brincadeiras em grupos e individuais, a utilização, de um brinquedo por todos, incentivando a compartilhar e
dividir de modo que todos possam usufruir do mesmo objeto. A Rotina da sala, é uma das chaves principal para que
se veja o progresso nas crianças, para demonstrar a elas mesmas percebam o progresso continuo de cada uma. Por
isso é importante às observações diária das crianças sejam em grupo ou individual, ouvindo-as, permitir que as
crianças sejam o destaque do mundo da qual elas já estão criando e acompanhar em suas curiosidades, aguça-las
em suas descobertas, desenvolve-las até mesmo em suas habilidades.

A intenção maior é que em tudo que as crianças forem fazer seja para o fim de seu próprio desenvolvimento,
aprendendo a respeita o seu ambiente e seu próximo, atender aos combinados e seguir com as regras, sejam regras
para atividades individuais e coletivas, para a higienização, alimentação, descanso, rotina de entrada, permanência
e saída. A proposta é com que todos se tornam participantes da mesma organização e realização de tudo que se faz
na unidade escolar, buscando também a integração entre agrupamentos da mesma ou outras faixa etária.

As atividades, rotinas do agrupamento II B, são planejadas com uma semana de antecedência e junto ás atividades
dos projetos da escola que serão divididos por trimestre, começando o quarto projeto desde o momento em que
surgir um interesse em comum entre as crianças, os projetos são:

Da cabeça aos pés: Temos por objetivo ajudar as crianças a entender que a vida é um processo de continuidade do
passado e do presente, desenvolvendo valores diante de suas características individuais e em relação ao próximo.
Diante dessas reflexões as crianças aprenderão sobre si, sobre o outro e o mundo que vive.

Meu animal favorito: O objetivo será apresentar a importância do animal em nosso meio através de música,
cantigas de roda, histórias desenhos animados. Valorizando seu conhecimento prévio e as vivências com animais,
dessa forma desenvolveremos o despertar, a curiosidade, a afetividade, por animais domésticos e selvagens.

Quem conta, reconta... Faz de conta: Com o objetivo de estimular o prazer pela história infantil, trabalhando com
gêneros literários diversos.

Curiosidades da minha turma: Temos por objetivo a valorizar os interesses, curiosidades e descobertas das
crianças, sendo assim, iremos proporcionar um tempo para as crianças poderem dialogar sobre suas descobertas
pela escola e trabalhar em cima do que eles demonstrarem maior interesse respeitando e reconhecendo suas
capacidades de um ser pensante.

Será observadas as crianças que iremos descobrir suas necessidades, tais como a importância de se descobrirem
com pessoas (autoimagem), terem o olhar voltado no meio em que vivem social vínculo afetivo (com pessoas,
objetos, etc.), estabelecer contato com o novo, seja com animais, plantas, materiais ou objetos, utilizará dos
recursos disponíveis como brinquedos, brincadeiras, jogos, artes, musicas, histórias.

“Brincar de forma livre e prazerosa permite que a criança seja conduzida a uma esfera imaginária, um
mundo de faz de conta consciente, porém capaz de reproduzir as relações que observa em seu
cotidiano, vivenciando simbolicamente diferentes papéis, exercitando sua capacidade de generalizar e
abstrair” (MELO & VALLE, 2005, p. 45).

Além de trabalharmos com os Projetos, estaremos desenvolvendo nesse ano as Semanas Educativas tais como: a
Semana do Monteiro Lobato, temos por objetivo apresentar e valorizar a leitura, retomando clássicos literários
por meio deste autor, onde estaremos apresentando a sua obra Sitio do Pica Pau Amarelo, através de teatro, vídeo e
histórias. Na Semana Pipa sem Cerol, estaremos estimulando novos hábitos para as crianças e a importância do
brincar de forma prazerosa e segura. Na Semana do Idoso e Família, temos por objetivo trabalhar o
desenvolvimento social, para isso apresentaremos para as crianças, á importância da família valorizando o idoso,
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pois os mesmos fazem parte da construção de uma nova geração. Na Semana do Livro, estaremos falando sobre a
importância do livro e seus benefícios, estimulando as crianças a ter contato e o hábito do uso de livros.

Além dos projetos, das semanas educativas, do dia da Inclusão, também faremos outras festas no decorrer do ano,
como a Festa na Roça (09/06), Expo Nave (29/06), festa da Família (06/10) e Escola Aberta “mostra dos trabalhos”
(14/12).

A unidade escola se dispõe de espaços físicos que serão utilizados pelas crianças como: um pátio coberto e amplo
com um palco a disposição, parques, quiosque, casa de boneca, tanques de areia, refeitório, dois banheiros amplos e
espaços que dispõem para vários tipos de brincadeiras de correr, pular, entre outras atividades.

A avaliação faz e fará parte constante para um melhor desempenho da criança, ao avaliar e registrar por meio da
escrita, fotos, trabalhos feito por eles individualmente e no coletivo durante o ano, permitirá com que veremos o
progresso, etapa por etapa das crianças, para que o resultado da avaliação seja de forma produtiva o educador
deverá estar em constante reflexão sobre suas práticas e observar com um olhar atento para a particularidade e
especificidade de cada criança, para que possa ser uma visão ampla do social, cognitivo, afetivo e motor, onde
poderemos apontar e mudar nalgumas de nossas ações, pensando no melhor desenvolvimento para nossas crianças.

Todos os trabalhos de atividades desenvolvidas na unidade serão apresentados para os pais, por meio de fotos,
registros, relatórios, mostra e reunião da família e educadores (RFE). Assim também serão compartilhados com a
equipe gestora, NAED, SME, em busca de uma devolutiva para melhor desenvolvimento do nosso trabalho.
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Agrupamento II - C

Professora: Paula Luemi Dias Agosta

Monitoras: Cintia / Claudilene

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394 (SEÇÃO II Da Educação Infantil
Art. 29), a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
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da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes,
para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. Art. 31. Na
educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

As crianças é um sujeito em pleno desenvolvimento que para ter desenvolvido integral, ela devem ter
o contato social, com crianças de diferentes idades e haver integração entre diferentes grupos. (LDB
lei nº 9.394 SEÇÃO II Da Educação Infantil Art. 29)

Neste ano o agrupamento II - C está formado com 30 crianças, sendo 12 meninas e 18 meninos, as crianças já são
da escola de anos anteriores e outras que nunca frequentaram a creche. Algumas moram no bairro e outras em
bairros vizinhos. Trabalharemos com uma professora e duas auxiliares. São crianças de um ano e oito meses à 3
anos e 5 meses. A sala é formada pela equipe gestora de forma aleatória, separando somente os irmãos para que
ambos possam ter sua própria identidade.

Durante esse ano trabalharemos as múltiplas linguagens, em diferentes espaços e tempo tais como: linguagens onde
iremos trabalhar diversos tipos de literatura infantis tais como; Romeu e Julieta ”Ruth Rocha”, Bom dia, todas as
cores “Ruth Rocha”, Eu nunca vou comer tomate “Charlie e Lola”, A galinha ruiva ”Elza Fiuza”, trabalharemos
com calendário móvel e de forma lúdica com brincadeiras e músicas. Trabalharemos dia da semana, mês do ano e o
ano. Chamadinha quantas crianças estarão presentes em sala e quantas faltaram. Natureza e sociedade onde às
crianças terão contato com árvores do parque, gramas, insetos pequenos do nosso dia-dia, contato com areia,
animais, descobrir as joaninhas. Artes visuais com aquarela, cores e confecções de diversos materiais com o uso de
material reciclável.

Neste ano, temos como norteador do nosso trabalho pedagógico os Projetos Da cabeça aos pés, cujo objetivo é
trabalhar a autonomia, formação de valores, descobrir características de sua própria origem, aprender a importância
da higiene para sua saúde. As atividades serão realizadas em salas de aula e principalmente nas áreas externas, que
são ricas em espaço e estimulação. Para a realização as atividades, as crianças serão organizadas por grupos, ora
por gênero, ora por afinidade, ora por quantidade de forma que a aprendizagem seja mútua, também realizaremos
atividade em roda todos juntos. Faremos as interações com os agrupamentos II e III a cada 15 dias, onde haverá
brincadeiras planejadas e direcionadas tais como: ovo choco, batata quente, amarelinha, escravo de Jô, cantigas de
rodas, história e brinquedos recicláveis tais como: peteca, bilboquê e outros.

Conforme LDB Art. 15. A liberdade, respeito, dignidade e equidade da ECA Formando sujeitos críticos, curiosos,
criativos sujeitos. A abordagem usada para esse projeto é o brincar, são as brincadeiras que a criança cria, recria,
faz regra, aprende a respeitar o espaço do outro, além de inúmeras outras atitudes que se identificam com a
vivência em sociedade.

[...] as ferramentas que gravitam ao redor do gerenciamento da qualidade total assumem com toda a
força a ideia de que a finalidade do planejamento é satisfazer o cliente; para o planejamento
estratégico [...] o propósito último é firmar-se no mercado, melhor, produzir ambiente de lucro
futuro e, portanto, de permanência; o planejamento participativo quer contribuir para a
transformação da sociedade na linha da justiça social [...]. (GANDIN; GANDIN, 2003, p.44).

É notório que o brincar é essencial na educação infantil, pois assim ela se desenvolve de forma plena,
estabelecendo uma relação critica com seus saberes. Conhecendo novos símbolos, culturas, respeitando etnias e
gêneros. O segundo projeto “Meu Animal Favorito” tem a finalidade de trabalhar a importância de cuidar dos
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nossos animais de estimação e dentro desse projeto iremos reforçar o “Projeto Xô Dengue”. Reconhecer que os
animais são seres vivos. Observar as características dos animais, comparar a diferença entre animais domésticos e
selvagens. Identificar os tipos de sua alimentação. Conhecer os lugares onde vivem e sua importância para o meio
ambiente. Nesse projeto também iremos fazer nosso mascote no qual as crianças irão escolher o animal, e cada dia
da semana uma irá levar para casa, no qual cada criança deverá cuidar e registrar através de desenhos, fotos ou
registro feito pelos pais, responsáveis ou familiares.

A biblioteca ou centro de documentação da escola podem ser espaços explorados pelas crianças em
busca de conhecimentos. É importante lembrar que esse ambiente deve ser organizado com e para as
crianças: com caixas que contenham materiais sobre os temas, com livros diversificados que estejam
colocados em altura adequada(onde elas possam explorar), com índices que apresentam e organizam
as informações e com adultos disponíveis que lhes sirvam como apoio, já que muitas das crianças
ainda não são leitoras experientes. (Barbosa, Maria Carmen Silveira, Projetos Pedagógicos na
educação infantil/ Horn, Maria da Graça Souza, 2008 p.59).

O terceiro projeto é “Quem conta, reconta... Faz de conta” Construiremos o hábito de ouvir história e sentir
prazer nas leituras. Desenvolver a imaginação e a criatividade. Ampliar o vocabulário. Estimular o reconta de
história. Vivenciar situações de leituras compartilhadas, uso do cantinho da leitura da sala e a valorização e a
preservação dos livros.

O quarto projeto é “Curiosidade da minha turma” neste projeto iremos trabalhar socialização, cooperação, etnia,
gênero, linguagem oral e corporal e musicalização, estimular o interesse comum dos amigos, iremos valorizar o
interesse deles, estimulando, criando estratégias, descobertas, decisões, perguntas, escolhas e soluções por partes
das crianças.

Acreditamos que cabe a nos educadores favorecermos a criação de um ambiente escolar onde a infância possa ser
vivida em toda sua plenitude, um espaço e um tempo de encontro entre os seus próprios espaços e tempos de ser
criança dentro e fora da escola. Não é o brincar só pelo brincar, mas a importância das diferentes experiências,
diferentes linguagens. Trabalhar e explorar a área externa como parques, quiosques casinha de boneca, pátio
momentos que irá proporcionar para as crianças aprendizado coletivo. Na hora do faz ele de conta a criança irá se
expressar na casinha de boneca a realidade que vive no dia-dia. De acordo com Piaget, não existem estados afetivos
sem elementos cognitivos, assim como não existem comportamentos puramente cognitivos. Quando discute os
papéis da assimilação e da acomodação cognitiva, afirma que esses processos da adaptação também possuem um
lado afetivo: na assimilação, o aspecto afetivo é ointeresseem assimilar o objeto aoself(o aspecto cognitivo é a
compreensão); enquanto na acomodação a afetividade está presente nointeresse pelo objeto novo(o aspecto
cognitivo está no ajuste dos esquemas de pensamento ao fenômeno). A brincadeira coletiva, inclui novos membros,
adota próprias regras, e as próprias crianças pode modificá-las. O refeitório também será instrumento de
aprendizagem onde falaremos da importância de experimentarmos os diversos tipos de alimentos. Iremos contar
com a ajuda do livro “Charlie e Lola em Eu nunca vou comer um tomate”, que nos possibilitará uma ludicidade ao
trabalhar esses aspectos. Salas de aula têm por objetivo uma sala de referência, mais não ficaremos presos nela,
iremos passar por ela, na entrada, na hora do sono e na saída. Portanto nesse espaço iremos trabalhar as estações do
ano com móbiles pendurados no nosso teto, com números através do calendário, dias da semana, combinados,
nossa rotina, chamadinha, roda de cantigas, histórias e etc. Na roda de conversas que será a nossa zona de
desenvolvimento proximal onde vamos falar sobre nosso dia-dia anterior, sobre nosso final de semana como
dormimos, se cortamos o cabelo, se estamos bem, todas as crianças irão compartilhar seus momentos. Teremos
também o momento da chamadinha onde eles terão acesso ao seu nome e ao do coleguinha e colocaremos no nosso
mural de chamadinha e faremos contagem de quantas crianças estarão presentes e quantas faltaram.

Teremos as Semanas Educativas, as quais os trabalhos realizados terão objetivos específicos e delineados e
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norteados juntamente com os projetos.

Dia da inclusão, ofereceremos percepção de si e dos outros. Respeitar as diferenças e saber que somos todos iguais
independentes das nossas limitações.

Semana do Monteiro Lobato iremos conhecer quem foi Monteiro Lobato e suas obras. No primeiro dia iremos
receber os alunos caracterizados dos personagens do sítio e cantigas na roda. No segundo dia faremos cineminha
com pipoca com vídeo do sítio. No terceiro desfile das crianças e educadoras caracterizadas. No quarto teatro das
educadoras para as crianças.

Semana da Pipa sem cerol, nesta semana iremos trabalhar com as crianças á importância de não usar cerol, para
salvar vidas de pessoas, animais e não causar maiores acidentes. Faremos pipa com as crianças e iremos soltar na
quadra ao lado da escola, conscientizando que podemos brincar de forma saudável e sem cerol.

Semana do idoso a importância de respeitar o mais velho, de ajudarmos, e sabermos que um dia nós iremos ficar
velhos, ouviremos suas experiências e histórias de suas épocas de escolas, que são diferentes das atuais. A
importância da família que deve ser nossa prioridade, que devemos amar, cuidar e respeitar.

Utilizando como recursos materiais diversos, naturais e industrializados como: jogo de encaixe, bonecas, sucatas,
folhas, guaches, giz de cera, papel sulfite, papel kraft, cola, EVA, revistas, jornais, gibis, poesias, poemas, sons,
músicas, caneta hidrográfica, massinha, culinária, lixas, fantoches e outros materiais que fizerem necessário do
decorrer do projeto, que proporcionaremos as crianças experiências diferentes e significativas.

Os pesquisadores do brincar consideram que este mobiliza múltiplas aprendizagens, sendo
indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança. Na brincadeira, a criança cria
outros mundos e se comporta além do habitual e cotidiano.A criança vivencia-se no brinquedo como
se ela fosse maior do que é na realidade. (VYGOSTKY, 1987, p.117)

A avaliação será processual e contínua, nos registros diários, através de observações e acompanhamentos do
desenvolvimento integral das crianças como um todo. Avaliando o tempo todo, onde o professor é o mediador
ação-reflexão-ação.

A estratégia utilizada para documentar o trabalho será através de registro, com fotos, portfólios, filmagens,
cartazes, caderno de recados, exposição dos projetos e apresentação de atividades e danças realizadas pelas
crianças, nas reuniões de pais e educadores.
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Agrupamento II – D

Professora: Gláucia Vaz

Monitoras: Thais Tatiana de Sousa e Eliane Santos Moura

A infância é um período claramente diferenciado, com necessidades e características próprias e de desenvolvimento
progressivo e constante no qual a criança é extremamente suscetível a todos os estímulos aos quais é exposta.
Diante desta realidade faz-se preponderante a importância da educação infantil para o desenvolvimento cognitivo e
social da criança é fundamental que o ambiente aonde ocorrerá parte da construção da identidade social, valores e
saberes à ficaram marcados profundamente na criança, seja um ambiente que possibilite vivencias e interações
diversificadas, pautando-se sempre na singularidade de cada criança, sua história, suas capacidades físicas,
cognitivas, éticas e emocionais. O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento da personalidade são
simultâneos, se dão ao mesmo tempo, dentro do mesmo padrão de conquistas e dificuldades, e a evolução da
criança no grupo integra esses processos.

"Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas qualitativamente
diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de um lado, os processos elementares,
que são de origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de origem sócio-cultural.
A história da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas."(VygotskY, 1991, p. 52)

Pautada no Referencial Curricular Nacional e na concepção de educação apoiada em uma visão sócio
interacionista, proposta pedagógica que parte do pressuposto de que o indivíduo constrói o conhecimento na sua
interação com o meio e com o outro enfatizando a importância do direito de brincar, como forma particular de
expressão, pensamento, interação e comunicação infantil, considerando que o lúdico propicia a significação dos
conteúdosbaseando-me, entre outros, nos seguintes eixos de trabalho:formação pessoal e social; identidade e
autonomia; conhecimento de mundo: linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, artes visuais,
música e movimento. Tendo como objetivo estimular uma atitude de curiosidade e reflexão, para auxiliar as
crianças a interpretar a realidade vivenciada.Valorizando cada criança como ser individual, pois cada um possui o
seu tempo e a sua hora de aprender, assimilar, crescer, sem ocorrer rotulação do que é certo ou errado; enfatizando
o respeito mútuo, permitindo-se assim que as crianças passem a aceitar as características de cada um, de acordo
com suas diferenças.Propiciando que se comuniquem por diversas formas de expressão, construindo laços afetivos
com esse núcleo social do qual fazem parte, efetuando escolhas e assumindo pequenas responsabilidades,
favorecendo sua auto estima, sentindo-se cada vez mais capazes e felizes.

"Pensar o Projeto político Pedagógico de uma instituição é pensar a construção de sua identidade, o
eu implica numa análise coletiva tanto da história (a que lhe deu as características que apresenta no
momento) quanto das direções intencionais que serão assumidas em função das decisões tomadas
pelo P.P.P." (VEIGA, 1996).

O agrupamento II – D é formado por 30 crianças, sendo 09 meninas e 21 meninos, todas as crianças já
frequentavam a CEI Pierre Weil em 2016. As faixas etárias variam, contando com 23 crianças que irão completar 3
anos em 2017, 6 crianças à completarem 2 anos e 1 criança à completar 4 anos de idade. Comunicam-se, em sua
maioria, com desenvoltura, afetividade são assíduas e participativas. Priorizamos a formação de grupos em faixas
etárias heterogêneos para a realização das diversas atividades buscando abordagens e intervenções adequadas a
singularidade de cada um.O atendimento da CEI Pierre Weil é diário e acontece inicialmente às 7 horas e estende-
se até às 18 horas de Segunda a Sexta-feira.
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Nesta fase, as crianças são bastante estimuladas com atividades apropriadas para a faixa etária, sempre respeitando
os limites de cada criança. As crianças precisam de liberdade e segurança para se movimentar e explorar os espaços
da escola, tais como: parque; tanque de areia; casa de boneca; pátio; gramado e quiosques excelentes locais para
observações e estimular a socialização e interação.

"Aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes,
valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas. É um
processo que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de digestão, por exemplo, que já nasce
com o indivíduo) e dos processos de maturação do organismo, independentes da informação do
ambiente (a maturação sexual, por exemplo). Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos
sócio-históricos, a idéia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no
processo. (...) o conceito em Vygotsky tem um significado mais abrangente, sempre envolvendo
interação social.’’(OLIVEIRA, 1995, p. 57)

Iniciamos a rotina diária com a roda de músicas; brincadeiras simbólicas; visualização de objetos e figuras;
circuitos; passagem de obstáculos; danças com coreografias; gestos e expressões; músicas contendo sons de
animais. O brincar é tudo que estimula seu corpo e seus sentidos para desenvolver seus pensamentos e inteligência.
As novas realizações físicas trazem grande independência. A medida que cresce a independência física, aumenta a
dependência afetiva, sendo assim, a criança precisa constantemente do apoio emocional e encorajamento, pois está
descobrindo as dificuldades e as lições de crescer. Pouco a pouco, a criança torna-se capaz de explorar os
ambientes sozinhos, buscando assim, mais contato com as outras crianças. As ligações afetivas iniciais
permanecem, porém, muda sua forma de expressão.

O brincar é a essência do pensamento lúdico e caracteriza as atividades executadas na infância, com esse
pensamento criou-se o dia do brinquedo previsto para toda Sexta-feira onde as crianças trazem seus próprios
brinquedos de casa para compartilhar e interagir uma com as outras.

O trabalho com projetos tem como objetivo ajudar as crianças a encontrarem um sentido mais profundo e completo,
dos conhecimentos do seu próprio ambiente e das experiências que mereçam a sua atenção. Para este ano de 2017
iremos desenvolver os seguintes projetos:

O primeiro Projeto será Da Cabeça aos Péseste projeto terá como objetivo ajudar as crianças a entender que a vida
é um processo de continuidade do passado e do presente, desenvolvendo valores diante de suas características
individuais e em relação ao próximo. Diante dessas reflexões as crianças aprenderão sobre si, sobre o outro e o
mundo que vive.

O segundo Projeto será Meu Animal Favorito sabemos que os animais possuem grande influência na vida das
crianças, através desse projeto abordaremos músicas, cantigas de roda, historias desenhos animados. Valorizando
seu conhecimento prévio e a vivencia com animais dessa forma desenvolveremos o despertar, a curiosidade, a
afetividade, por animais domésticos e selvagens.

O terceiro Projeto será Quem Conta, Reconta....Faz de Conta neste projeto temos como objetivo estimular o prazer
das crianças pela história infantil trabalhando com gêneros literários diversos.

O quarto e último projeto Curiosidade da Minha Turma tem como objetivo valorizar o interesse, curiosidade e
descobertas das crianças da sala. Dessa forma as crianças irão interagir de uma forma dinâmica e participativa, pois
o assunto abordado surgirá do interesse comum de todos da sala.

Os projetos pretendem que as crianças desenvolvam o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e
criação, um apurado olhar apreciativo através das leituras realizadas, a partir da observação, narração, descrição e
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interpretação de imagens e objetos.

Para proporcionar experiências de aprendizagem significativas, considerando as diferentes linguagens realizarei
atividades tais como:pesquisas sobre diversos temas dos projetos desenvolvidos de acordo com os interesses das
crianças; músicas, brincadeiras,histórias,uso do espelho (observação do próprio corpo e dos colegas), caixa
surpresa,rótulos e embalagens relacionadas a alimentação e higiene pessoal, histórias, poesias,músicas,rodinhas
(desenvolver a linguagem oral), chamadinha, teatro de fantoches (desenvolver a linguagem oral através da
dramatização), pinturas, faz de conta (dramatizações), brincadeiras de roda, pinturas livres,modelagens com
massinhas, brincadeiras com areia, terra, tinta, caixas,usar suportes gráficos, como: jornais, revistas, encartes de
lojas,brincadeiras com fantoches e de casinha e tambématividades com materiais diversos, tais como: lápis de cera,
algodão, botões, barbantes, espumas, pintura em diferentes texturas, tais como: lixas, folhas, tecidos linhas,
utilizarei materiais recicláveis e da natureza para atividades artísticas, como folhas e gravetos.

Todas as atividades e projetos serão registrados por meio de semanários, fotos e cartazes, subsidiando assim
material para avaliação dos resultados, divulgação e interação entre a comunidade á qual o agrupamento pertence.

[...] encorajar a criança a descobrir e inventar, sem ensinar ou dar conceitos prontos. A resposta
pronta só deve ser dada quando a pergunta da criança focaliza um ato social arbitrário (funções do
objeto cotidiano). Manter-se atento à série de descobertas que as crianças vão fazendo, dando-lhes o
máximo de possibilidades para isso. Dar atenção a cada uma delas, encorajando-as a construir e a
se conhecer. Dar maior incentivo à pergunta que à resposta. Sempre buscando no grupo a resposta o
professor procurará sistematizar e coordenar as idéias emergentes. A relação que se estabelece com
o grupo como um todo e a pessoal com cada criança é diferenciada em todos os seus aspectos
quantitativos e cognitivos respeitando-se a maturidade de seu pensamento e a individualidade. [...]
(Saltini 1997, p. 90)

A avaliação será um processo continuo à realidade cotidiana do agrupamento e será realizada através dos registros
e observações do desenvolvimento de cada criança, seu envolvimento nas atividades propostas, o uso de estratégias
comunicativas orais ou não verbais de se expressarem, a superação de desafios e a resolução de problemas que
serão provocados durante as atividades. Tão importante quanto a avaliação dos educandos será a avaliação
permanente de minha conduta pessoal, atentando-se a utilizar falas adequadas, auto avaliar se as estratégias e
abordagens utilizadas foram adequadas alcançando os resultados esperados, para que esta reflexão seja base de
direcionamentos e reorientaração de abordagens à serem melhoradas.
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ed., São Paulo: Papirus, 1991, p.17-24.

Agrupamento II - E

Professora: Priscila Silvano de Souza Justino

Monitoras: Helene e Luana

“A criança tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhe são próprias.” (Rousseau séc.XVIII)

Ao pensarmos na função pedagógica da educação infantil, temos como pressuposto um trabalho que toma a
vivência e os conhecimentos prévios da criança como ponto de partida e os amplia, com o objetivo de levá-la à
construção de novos conhecimentos, valorizando suas descobertas e respectivas manifestações, incentivando sua
forma de comunicar-se, sua criatividade e espontaneidade, num ambiente que propicie experiências prazerosas.

“Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens
que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou
aprendizagens orientadas pelos adultos... Educar significa, portanto, propiciar situações de
cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em
uma atitude básica de aceitação, de respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá
auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades
corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de
crianças felizes e saudáveis.” (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:
Introdução. Brasília, MEC SEF,1998,v.1,p.23.)

Considerando a criança como um ser único, capaz, as atividades propostas para o grupo serão elaboradas baseadas
nas competências já assumidas pelo sujeito para reforçá-las, ampliá-las e enriquecê-las.

Segundo Miguel Zabalza, cada etapa educativa possui uma progressão formativa:

“Educação Infantil: enriquecimento da experiência e reconstrução dos espaços da vida (em poucas
palavras, trata-se de ampliar o espectro de experiências com que as crianças têm acesso à escola e a
buscar uma racionalização, uma reconstrução em outros códigos, do que constitui a sua experiência
quotidiana).” (Qualidade em Educação Infantil, 1998, p.25)

O grupo em questão é o agrupamento II – E, composto por trinta crianças, 19 meninas e 11 meninos com idade a
partir de 1 ano a 3 anos. Todas as crianças já faziam parte desta unidade escolar no ano anterior, sendo que algumas
vieram do agrupamento II e outras do agrupamento I. Acredito ser muito importante essa característica heterogênea
do grupo, isso garantirá uma troca de repertório entre seus integrantes durante todo o processo de ensino-
aprendizagem. Algumas atividades serão preparadas aproveitando essa heterogeneidade e em outras os grupos
formados serão homogêneos, dependendo da intenção educacional. O período de adaptação da turma foi tranquila
porque como descrito acima, todas as crianças já freqüentavam a escola. As crianças são participativas, realizam as
atividades propostas, a maioria já se expressa através da fala.
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O professor terá como função propiciar momentos em que as crianças possam usar essas competências já
adquiridas e avançar. Algumas atividades serão realizadas em grupos (somente meninos, somente meninas,
pequenos grupos mistos, grupos grandes, individual), dependendo do objetivo da atividade proposta.

Segundo descrito no RCNEI, educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento de capacidades e cuidar significa
valorizar e ajudar a desenvolver capacidades, por isso, seguindo esse raciocínio, no caso do agrupamento II, tanto o
professor como os monitores exercem um papel muito importante na educação das crianças, cada um cumprindo
sua função estabelece vínculos com cada criança em particular. Os monitores são responsáveis por realizar a troca
de roupas das crianças, os acompanham no período da tarde. O professor é quem deve preparar as atividades
pedagógicas que acontecerão no período da manhã e também estar presente nos momentos de refeições,
higienização e outros momentos que aconteçam neste período. Professor e monitores precisarão estar sempre se
comunicando, para que os combinados feitos com a turma sejam respeitados nos dois períodos e também
estimularão o desenvolvimento da autonomia. Os dois profissionais também atuarão na mediação dos conflitos que
surgirem entre as crianças, através de conversas sempre relembrando os combinados.

As crianças terão contato com crianças e adultos de outras turmas-agrupamentos em diversos momentos, como no
refeitório, no parque, no pátio, nas apresentações que acontecerão todas as sextas feiras, denominada de “Sexta em
cena”.

A escolha dos materiais depende do tipo de conteúdo que objetivamos trabalhar, portanto, serão vários os materiais
utilizados no decorrer do ano. Através de vídeos, músicas, sons, imagens, escrita, materiais naturais,
industrializados, revistas, jornais etc., trabalharemos as diferentes linguagens: oral e escrita, musical, plástica,
corporal, matemática.

Além da sala da turma onde acontecerá a maior parte das rodas de conversa, chamada e outras atividades, outros
espaços da unidade escolar serão explorados com o objetivo de trabalhar a socialização, interação, cuidado com os
materiais presentes no local, cuidado consigo e com o próximo etc. Os espaços são os seguintes: casa da boneca,
pátio, quiosque, parque, em alguns momentos as atividades serão planejadas e em outros as crianças terão a
oportunidade de brincar livremente, ampliando sua imaginação e autônima, sempre com a supervisão do professor
e dos monitores.

No RCNEI, a avaliação é entendida, “... prioritariamente, como um conjunto de ações que auxiliam o professor a
refletir sobre as condições de aprendizagens oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas
crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao professor definir critérios para
planejar atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função
acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo”. (Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil: Introdução. Brasília, MEC-SEF, 1998, v1.p.59).

Entendo a avaliação como um conjunto de ações que pode ser utilizado pelo professor para obter dados sobre o
processo educativo; reorientar a prática pedagógica e permitir que as crianças avancem no processo de
aprendizagem. A avaliação acontecerá de forma contínua, através de observações e registros durante a realização
das atividades propostas.

O professor utilizará diversas estratégias para documentar seu trabalho, serão tiradas fotos durante a realização das
atividades, gravações das falas das crianças, cartazes coletivos e individuais que também servirão para expor à
equipe gestora, pais, comunidades, o que foi trabalhado com as crianças.

Em reunião com os professores das salas do agrupamento II, ficou planejado trabalhar os seguintes projetos durante
o ano de 2017: 1. Projeto da Cabeça aos Pés: com o objetivo de levar as crianças à conscientização da necessidade
de se conhecerem, de se preocuparem consigo mesmas, com os outros e com o bem estar de todos, esse projeto será
trabalhado com a turma. Serão propostas atividades onde as crianças poderão explorar e conhecer seu próprio
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corpo, identificar e valorizar alguns hábitos importantes para uma vida saudável; 2. Projeto Meu animal favorito:
através de roda de conversa será possível descobrir a preferência de cada criança por determinados animais,
aproveitar a curiosidade que é característica da criança e levá-la a ampliar seu conhecimento. Os nomes de animais
(domésticos e silvestres) poderão surgir das músicas e cantigas de roda que as crianças já conhecem; 3. Projeto
Quem conta, reconta...faz de conta: esse projeto tem como objetivo geral estimular o prazer pela leitura de diversos
gêneros literários, as crianças poderão explorar os livros presentes no “cantinho da leitura” da sala de atividade, o
professor realizará a leitura de livros de histórias clássicas, poesias, trava-línguas; 4. Projeto curiosidade da minha
turma: é um projeto que será elaborado a partir do convívio entre professor – monitores – crianças, através de
observação constante, o professor chegará a um determinado tema que seja do interesse da maioria da turma. O
principal objetivo será valorizar o interesse, curiosidade e descobertas das crianças.

Além das atividades propostas e do trabalho com projetos, também acontecerão no decorrer do ano as seguintes
Semanas Educativas escolhidas pela equipe da unidade escolar: Semana de Monteiro Lobato (17 a 20 de abril):
apresentar às crianças uma das principais obras (Sítio do Pica Pau amarelo) desse autor que ficou conhecido por
suas obras de literatura infantil; Semana Pipa sem cerol (05 a 08 de junho): conscientizar as crianças sobre o perigo
de se usar o cerol em linhas de pipas; Semana da Família e Idoso (14 a 18 de agosto): através de atividades, será
trabalhado a importância da família e do idoso na vida de todos, valorização de cada membro da família; Semana
do Livro (23 a 29 de outubro): desenvolver o prazer pela leitura e contato com livros. No dia 13 de abril, será
trabalhado o dia da inclusão, demonstrar às crianças que todas as pessoas podem conviver bem, independente de
possuir necessidades especiais ou não.

Referências Bibliográficas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil: Introdução. v.1. Brasília, MEC-SEF, 1998.

________. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Introdução. v.2. Brasília, MEC-SEF, 1998.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes médicas, 1998.

ZABALZA, Miguel. AQualidade em educação infantil; tradução Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed,
1998.

Agrupamento III - A

Professora: Miriam Ferreira Malafaia

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

O momento social no qual a criança se insere hoje define a infância como o tempo de direitos: direito a vaga na
escola, a saúde, aos cuidados, ao brincar, ao respeito à promoção de sua cultura e cidadania. No entanto fica
evidenciada a necessidade de se redefinir e de se colocar novas alternativas frente a estes conceitos visando assim
uma educação de qualidade.

“Brincar desenvolve as habilidades da criança de formar natural, pois brincando aprende a
socializar-se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança
ou medo, mas sim com prazer. (CUNHA 2001, p. 14)
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Portanto entendo infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, e social, procuraremos dar valor
ao conhecimento prévio que cada criança trará e para que seu desenvolvimento seja integral, proporcionarei a
descoberta de novos conhecimentos, pois é na escola que a criança começa a ter contatos com varias diversidades
culturais. Partindo dessa premissa, o agrupamento III proporcionará a troca de experiências com os agrupamentos I
e II, com misturas de gêneros e idades.

O agrupamento III `A´ composto de 32 crianças com faixa etária de 5 anos e 11 meses, sendo 15 meninas e 17
meninos e uma professora. São crianças que já frequentaram esta instituição antes, a vaga deles acontece por
cadastro, moram nas proximidades da creche. Em nosso grupamento temos uma criança com Síndrome de Down,
será acompanhada pela professora de educação especial, atualmente participa de atividades na APAE (Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais). O processo de desenvolvimento da criança com síndrome de Down
acontecerá através da interação social. A coordenação ao montar o agrupamento procurou promover uma interação
social, as turmas foram separadas de forma aleatória, com isso o menor aprende com o maior, o maior aprende com
o menor e todos fazem novas amizades.

Nas diversas atividades a organização dos pequenos grupos será mesclada meninas com meninos de diferentes
idades, crianças menores com maiores, mais novos com mais velhos, grupos pequenos, grupos grandes e integração
com outros agrupamentos. Na maioria das atividades planejadas poderemos ter momentos onde serão atendidos os
interesses da turma. Ao longo do ano letivo trabalharei como múltiplas linguagens (oral, corporal, de sinais, sonora,
etc.). Uma delas será a roda de conversa, iremos decidir a rotina da sala, retomaremos as conversa anteriores,
valores, regras e combinados. Surgirão assuntos diversos para troca de opiniões e ideias. Partiremos da premissa de
que a criança descobre aos poucos o mundo que a cerca, e então, constroem novas maneiras de atuar, ofereceremos
variados ambientes para proporcionar esta relação criativa da criança com o meio. Por isso o espaço escolar foi
organizado em salas-ambientes diferenciadas que a turma percorrerá durante o período. Cada sala refere-se a
atividades de uma determinada área de conhecimento: linguagem, arte, ciências e matemática. As propostas e
materiais fortalecerão a convivência entre criança/criança e criança/adulto, gerando desafios para uma melhor
compreensão e articulação de novos saberes. Acreditamos que se faz necessário utilizar diferentes espaços físicos
da creche. Os espaços internos e externos são: salas ambientes, banheiros, pátio, refeitório, parque, tanque de areia,
quiosque sem pia, quiosque com pia e solário. PARQUE: Nesse momento irei auxiliar e estimular a criança a
desenvolver a sua socialização e motricidade, ajudando também a resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras
quando por ventura, as crianças não forem capazes de soluciona-los sozinhas. Faremos atividades de bolinha de
sabão, futebol, pula corda, brincadeira de esconde-esconde, caça ao tesouro e competições em geral. QUIOSQUE:
Explorarei esses espaços para realizar conto de história, brincadeira de jogos pedagógicos e culinários, confecção
de massinhas, petecas, rabo de gato, e piquenique. CASINHA DE BONECA: Nesse espaço proporcionarei
momento favorável para o faz de conta, onde a criança “imita” o que se estabelece no mundo real. PÁTIO: Nesse
espaço trabalharei a psicomotricidade, estimulando a organização do esquema corporal, a formação e o domínio do
equilíbrio, a consciência do próprio corpo, o ritmo, a lateralidade, proporcionando jogos e brincadeiras
diversificadas, gincanas, apresentação de teatro e dinâmica de grupo. Brincadeiras livres e dirigidas, brincadeiras
com bicicletas e motocas, pula corda, jogar bola, apresentação de danças e teatro. REFEITÓRIO: Apresentarei
previamente o cardápio, conversando sobre a importância dos alimentos. Terei como objetivo trabalhar o respeito, a
amizade, a integração, e a sociabilidade, transformando o refeitório em um espaço de aprendizagem. Colocaremos
em pratica lavar as mãos antes das refeições e higienização com álcool gel, utilização correta dos talheres,
incentivar as crianças a comer sozinha, saborear as variedades dos alimentos e frutas. TANQUE DE AREIA é um
local que permite a interação com outras crianças através da linguagem, enriquecendo o vocabulário, brincar com
areia, baldes, pás peneiras estimulam os sentidos ajudam no crescimento e desenvolvimento além de trabalhar a
coordenação motora.

“A função lúdica na educação: O brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer, quando
escolhido voluntariamente a função educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o
individuo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O brincar e jogar são
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dotados de natureza livre típica de uns processos educativos. Como reunir dentro da mesma situação
o brincar e educar. Essa é a especificidade do brinquedo educativo. ” (KISHIMOTO, 2003, p. 37).

A busca constante de coerência entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que oferecemos a eles é fundamental.
Uma formação rodeada de descobertas de desejos com certeza irá fazer dos ambientes um local onde circulará a
aprendizagem, onde vida e saberes permearão as salas e se misturarão fazendo com o que as crianças aprendam e se
comprometam com este aprendizado. A integração entre os agrupamentos acontecerá através de brincadeiras,
apresentações de teatros feitas pelas crianças, atividades coletivas,visitas as salas para conhecer os espaços
utilizados,contagem de historias no solário,atividades no pátio. A integração acontecerá também todo mês na
ultima sexta – feira com a comemoração dos aniversariantes.

Trabalharemos com o projeto salas ambientes foi organizado a partir da sugestão da equipe gestora com a intenção
de proporcionar mais autonomia, liberdade de escolha e criatividade dos alunos. Funciona através de rodízio das
salas ambientes com o objetivo de transformar a prática pedagógica, a organização do tempo e do espaço ,de
acordo com a necessidade da sala.

SALA DE LINGUAGEM – Proporcionarei para as crianças, o contato com materiais de linguagem tais como
histórias lidas, histórias contadas com fantoche, deboches, dramatizações, danças, expressão corporal, contatos com
livros, revistas, gibis e musicalização, CD`s e DVD`s, Sessão de cinema, desenhos animados, filmes temáticos,
materiais de mídia, brincadeira de faz de conta, roda de conversa, ficha de chamada, crachás, identificação nas
bolsas e objetos pessoais e uso de fantasias.

SALA DE ARTES – Visando a importância de ampliar o repertório da imagem das crianças irei realizar vários
trabalhos com artes plásticas, com o objetivo de estimular a capacidade de realizar as apreciações artísticas. Um
dos trabalhos que desenvolverei, alem do uso da imaginação e criatividade, objetivando trabalhar a autoestima será
o dos pintores mirins, as crianças poderão pintar painéis, cartazes, enfeitar murais, e atividades no caderno de
desenho, com guache, lápis de cor, lápis de cera, PVA, giz de cera lixas e tesouras. Desenho livre, corte e recorte de
revistas, papel Kraft, jornais, e gibis, pesquisas confecções de brinquedos com material reciclável e lembrancinhas.

SALA DE CIÊNCIAS – Pretendo estimular a criatividade e uma aprendizagem significativa, para isso será dada a
oportunidade das crianças terem contatos com diversos materiais como: materiais naturais (folhas, sementes,
mudas, grama, água, insetos). Experimento e experiências insetos mortos, culinária, confecção de massinhas feita
de farinha de trigo, palitos de sorvetes e churrasco, observação do clima, tempo temperatura e suas interferências.

SALA DE MATEMÁTICA – Entendo ser necessário que a construção e desenvolvimento dos conhecimentos
matemáticos, ocorram a partir do conhecimento lógico da criança. Proporcionarei manipulação e exploração de
objetos tais como: jogos de empilhar, encaixar, montar, bingos, jogos da memória, dominó, quebra-cabeça,
brinquedos e cantigas que envolva contagem e números. No caderno de desenho farei um álbum da linha do tempo
do aluno, autorretrato, cor dos olhos, cabelos, utilizando materiais tais como: papel crepom, tinta, diversas
sementes e grãos etc. Trabalharei a simulação de compras e vendas de produtos no mercadinho da sala. Contagem
das crianças, calendário, tamanho, forma, peso, medidas e gráficos.

Brincar é a linguagem natural da criança, a mais importante delas. Em todas as culturas e momentos históricos as
crianças brincam, mesmo contra a vontade dos adultos. Acreditamos que a brincadeira seja uma atividade essencial
na educação infantil, onde a criança pode expressar suas ideias, conflitos e sentimentos, mostrando ao educador e
aos seus colegas como é o seu mundo e o seu dia a dia. A hora do brincar é de grande importância para o
desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Através do brincar a criança tem a oportunidade de se descobrir e
ampliar os seus limites, vendo que a criança tem a capacidade de transformar qualquer objeto e espaço em uma
brincadeira.
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“O educador, portanto, não atuaria diretamente sobre a criança, mas ofereceria meios para sua auto
formação``. (GADOTTI, 1994 pag. 151)

Para nortear o nosso trabalho no ano de 2017, desenvolveremos os seguintes projetos:

Janela para o Mundo

Esse projeto irá possibilitar aos alunos um maior conhecimento sobre o Brasil a partir de suas regiões em seus
aspectos culturais, socioeconômicos, geográficos e ambientais. Sabendo-se que nosso país é caracterizado por uma
grande diversidade cultural e diante de eventos mundiais como festas regionais, sentiu-se a necessidade de
desenvolver ações de vivência, onde se pudesse conhecer ainda mais o país em que se vive. As características de
cada região brasileira, as frutas típicas, os animais, o clima, as praias, a culinária etc. As experiências
proporcionadas aos alunos nesse projeto também será de essencial importância quanto à manutenção dos valores
morais do ser humano, que contribuirão, para resgatar o trabalho grupal, o respeito mútuo aos colegas, o respeito às
diferenças diversidades e o desenvolvimento da identidade cultural.

São Tantas Emoções

Desde o seu nascimento a criança apresenta seus sentimentos e emoções por meio de suas relações sociais, no seu
convívio familiar, comunidade, ambiente escolar e etc. Com esse projeto, procuramos oferecer a possibilidade das
crianças entrarem em contato com os seus sentimentos, reconhecê-los e aprender que é possível falar sobre eles.

Quem Conbta, Reconta... Faz de Conta

A literatura infantil constitui em um meio precioso de ampliar a imaginação, criatividade e novos horizontes da
criança, aumentando o seu conhecimento em relação ao mundo. Desenvolvendo assim a capacidade de expressão
corporal, criatividade e socialização, estimulando as crianças a participarem de atividades onde as crianças
precisam expor seus conhecimentos prévios. Incentivar o gosto por ouvir histórias através do contato com diversos
gêneros literários, despertando a fantasia, curiosidade, a imaginação ampliando seu vocabulário e sua oralidade. Em
toda rotina escolar, deve haver um espaço reservado para a hora da historia esse momento e muito importante, pois
através do mundo mágico das historias infantis elas desenvolvem a imaginação e tentam representá-las na vida real,
fazendo uso do faz de conta. No faz de conta a criança não representa apenas o mundo fantasioso da literatura
infantil, mas também experiências vivenciadas em seu dia a dia. Dessa forma, o faz de conta contribui para a
construção da identidade infantil assim afirma Oliveira Z. R.(2007, p.159).

Curiosidades da Minha Turma

O projeto curiosidades da minha turma será desenvolvimento particularmente pela professora focando na
característica e interesse de cada turma, onde através da observação será elaborado em sua individualidade.
Estimulando o aluno a expor suas curiosidades, desenvolvendo a vontade de compartilhar novas descobertas.

Iremos trabalhar com as semanas educativas

Monteiro Lobato

Com a finalidade de despertar nas crianças o interesse pela leitura, tornando atraente a literatura de Monteiro
Lobato, no qual trabalharemos com os personagens do Sitio de Pica Pau Amarelo, através de cartazes, fantasias,
desfile das crianças caracterizadas, cineminha com pipoca, gincana, e confecção de lembrancinha.

Semana educativa de brincadeiras com ``pipa sem cerol``
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Terei como objetivo mostrar para as crianças a importância de uma brincadeira divertida e não como algo perigoso
que é o cerol, conscientizarei as crianças sobre os riscos do uso do cerol. Proporcionarei as crianças soltarem as
pipas no campo.

Semana da família e Idoso

Trabalharei com a finalidade de despertar nas crianças o amor, respeito, cuidado, cooperação, pela família e pelo
idoso através de apresentações de teatros e musicais.

Semana do livro

Deixaremos as crianças terem contato com diversos tipos de livros, dessa forma eles aprenderão a preserva-los, e
também estimularemos através de contos o prazer da leitura.

Semana da criança

Deverá ser uma semana com bastantes brincadeiras, jogos, gincanas, brinquedos infláveis, uma sequência de
atividades que proporcionará às crianças a possibilidade de se movimentares e atuarem com autonomia através da
ludicidade.

Dia da inclusão

O ensino brasileiro tem diante de si um grande desafio de encontrar soluções que respondam a questão do acesso e
da permanência dos alunos como necessidades especiais nas escolas.

Escola aberta

Será uma oportunidade onde iremos expor todos os trabalhos realizados e vivenciados durante o ano letivo.

A avaliação será individual e coletiva, sempre de forma contínua, ocorrerão através de registro no caderno diário
através de fotos das situações observadas durantes as atividades dirigidas, confecções de cartazes, exposição de
trabalho de todos os projetos e reunião com a orientadora pedagógica.

Referencias Bibliográficas

CUNHA, Nylse Helena da Silva. Brinquedo, desafio e descoberta para utilização e confecção de brinquedo. Rio de
Janeiro: FAE, 1988.

GADOTTI, Moacir. Autonomia da escola: princípios e preposições. São Paulo: Cortez, 1997.

KISHIMOTO, T. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. São Paulo:

Cortez, 1994.

OLIVEIRA, Zilma Ramos. Educação Infantil: fundamentos e métodos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.

Agrupamento III - B

Professora: Edivânia Batista de Sousa

A Educação Infantil torna-se assim um espaço fundamental para a construção de novos conhecimentos, permitindo
a interação da criança com outras E para que essa aprendizagem ocorra é preciso que nós educadores propicie as
crianças um ambiente lúdico de interatividade e construção, criando situações de jogos e brincadeiras afim de
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alcançar o nosso objetivo dentro da proposta pedagógica.O brincar se torna importante no desenvolvimento da
criança de maneira que as brincadeiras e jogos que vão surgindo gradativamente na vida da criança desde os mais
funcionais até os de regras. Estes são elementos elaborados que proporcionarão experiências, possibilitando a
conquista e a formação da sua identidade. Como podemos perceber, os brinquedos e as brincadeiras são fontes
inesgotáveis de interação lúdica e afetiva. Para uma aprendizagem eficaz é preciso que o aluno construa o
conhecimento e assimile os conteúdos.

E o jogo é um excelente recurso para facilitar a aprendizagem, neste sentido, Carvalho (1992, p.14) afirma que:

(...) desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois quando ela
brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através de esforços físicos se mentais e
sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade, portanto, real valor e
atenção as atividades vivenciadas naquele instante.

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento integral do ser
humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para tanto, se faz necessário
conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na
infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, um
ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a criança estabelecer regras
constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. Deste modo, à criança estará
resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de
compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar sua opinião em relação aos outros. É
importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois esta se constitui numa das formas de
relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil.

Zanluchi (2005, p.91) afirma que “A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-
dia.”, portanto, as crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas emocionalmente para
controlar suas atitudes e emoções dentro do contexto social, obtendo assim melhores resultados gerais no
desenrolar da sua vida. Entretanto, Vygotsky (1998), toma como ponto de partida a existência de uma relação entre
um determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. Defende a ideia de que, para
verificar o nível de desenvolvimento da criança, temos que determinar pelo menos, dois níveis de desenvolvimento.
O primeiro deles seria o nível de desenvolvimento efetivo, que se faz através dos testes que estabelecem a idade
mental, isto é, aqueles que a criança é capaz de realizar por si mesma, já o segundo deles se constituiria na área de
desenvolvimento potencial, que se refere a tudo aquilo que a criança é capaz de fazer com a ajuda dos demais, seja
por imitação, demonstração, entre outros. O que a criança pode fazer hoje com a ajuda dos adultos ou dos iguais
certamente fará amanhã sozinha. Assim, isso significa que se pode examinar, não somente o que foi produzido por
seu desenvolvimento, mas também o que se produzira durante o processo de maturação. A brincadeira é uma
linguagem natural da criança e é importante que esteja presente na escola desde a Educação Infantil para que o
aluno possa se colocar e se expressar através de atividades lúdicas.

No agrupamento III serão formadas pela a equipe gestora, a escolha das crianças para cada turma é aleatória. Sendo
constituídas por meninas e meninos na faixa etária entre 3 e 5 anos, serão constituídas por crianças que
frequentaram a creche nos anos anteriores e crianças recém chegados. A turma do AGIII B, foi composta por mais
meninos e menos meninas, e conta com uma criança que não desenvolveu a linguagem oral e necessita de auxilio
para fazer a necessidades fisiológicas e a higiene , a mãe foi chamada e orientadas a procurar ajuda médica, porém
isso ainda não ocorreu e a criança não tem diagnóstico, mesmo assim a professora de educação especial está
acompanhando esse caso, junto a professora da turma a pedido da equipe gestora . A organização das crianças
durante as atividades serão feitas de acordo com o objetivo que desejaremos na atividade ou em determinado
momento da rotina, que poderão ser organizada da seguinte forma: grupos formados pela a professora, ou seja,
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formar grupos de crianças mais velhas com as mais novas visando uma visando uma interatividade, comunicação e
estímulos entre as crianças de faixa etária diferente, e também poderão se organizar de forma aleatória, feitas pelas
as próprias crianças, e também por gênero menina/menino. Em outros momentos, as atividades individuais serão
desenvolvidas, a fim de fazer uma avaliação criteriosa sobre o desenvolvimento de cada criança. Também
promoveremos integrações entre os agrupamentos da unidade durante todo o ano para que haja trocas de
experiências entre as crianças promovendo assim momentos lúdicos e um aprendizado ainda Maior para as nossa
crianças. Essa integração também se dará durante os teatros que serão realizados semanalmente com o projeto
“sexta em cena”, todas as sextas, um agrupamento apresentará um teatro para os demais organizado pelas as
professoras. As atividades coletivas serão feitos em grupos grandes ou pequenos, dependerá da atividade que será
dada, e de acordo com o ambiente, sempre respeitando o tempo as vivencias de cada criança da turma. A rotina de
atividades será organizada em salas ambientes e também nos ambientes externos, a fim de proporcionar uma
variedade de atividades utilizando todos os ambientes da creche e não limitando apenas as salas.

No agrupamento III a nossa prioridade no primeiro momento será desenvolver linguagem oral das crianças, pois a
partir da linguagem virão a autonomia que também será trabalhada durante todo o ano dentro da nossa rotina, já
que as crianças irão fazer as suas necessidades fisiológicas e higienes sozinhas apenas com a orientação e
supervisão da professora. Além disso, nos momentos das refeições, promoveremos a autonomia e socialização das
turmas de agrupamento III, pois as turmas farão as refeições no mesmo horário. Também no Refeitório, será feito
o autosserviço, onde as crianças se servirão sozinhas apenas com a orientação e supervisão das professoras e
monitoras tendo como objetivo estimular uma boa alimentação, além de desenvolver a autonomia, pois ao termino
das refeições as crianças retirarão seu prato, talher e caneca e colocarão em locais indicados com desenhos para
serem lavados, assim manteremos sempre a organização e higiene do local, ainda neste ambiente serão
comemoradas uma vez por mês os aniversários das crianças de cada mês , com parabéns e os comes e bebes, bolo,
sucos e lanches. Também usaremos o refeitório para a elaboração de culinárias feitas com as crianças.

Na sala, todos os dias recepcionaremos as crianças na porta da sala priorizando um bom acolhimento as crianças e
a construção de vínculo afetivo com as mesmas, e em seguida deixaremos a disposição vários brinquedos a livre
escolha, até que esperem os colegas, no segundo momento as crianças serão convidadas a tomarem o café da
manhã, serão todos os agrupamentos III juntos em um momento de integração no refeitório. Ao retornar a sala
faremos a roda da conversa,é o primeiro momento de reunião da turma, é um momento de livre expressão e cada
aluno tem a oportunidade de manifestar suas ideias, opiniões e sentimentos. É também um momento em que se
planeja o dia, discutem os conteúdos a serem trabalhados e se contam as novidades. A roda propicia a avaliação das
atividades já realizadas. É um momento privilegiado de registro e de sistematização do aprendizado, e também
faremos a chamada com os crachás a fim de proporcionar a construção da identidade e vínculos afetivos entre a
turma. Conduziremos a conversa na roda para que se torne interessante e produtiva. Considerando que o
planejamento do espaço ou ambiente deve promover segurança, confiança e provocar as diversas formas de
expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o trabalho com as diferentes linguagens,
é fundamental que o espaço promova o desenvolvimento e a interação criança/criança; criança/adulto e
criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a promoção da
identidade pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se organizados para uma pedagogia da educação infantil,
onde as ações de cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as ações da família. Para garantir tudo isto,
trabalharemos com as salas ambientes, cantinhos com materiais diversificados como forma atrativa e prazerosa de
aprendizagem da linguagem, matemática, artes e ciências.

Sala de Linguagem: Esta sala será utilizada para "contação de histórias, espaço de fantasiar-se (com fantasias,
roupas, tecidos, chapéus, entre outros), e ainda para cantinho de livros, gibis e revistas. Também um espaço para
exploração das diferentes formas de expressão, linguagens, dança, música e ainda de recursos como, vídeo para o
desenvolvimento dacriança: Além disso trabalharemos com cantinhos, como da brincadeira de faz de conta, que é
muito importante para que a criança vivencie situações reais dentro do lúdico contendo carrinhos, bonecas,
casinhas, panelinhas , fantoches, peças de encaixe e vários outros objetos. Essas atividades terão como objetivos
estimular a criança a expressar-se oralmente em diferentes situações de interação; comunicar-se por meio de gestos,

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 351/376

16/05/2017 às 19:14:35

expressões e movimentos; participar de situações coletivas de comunicação, expressando-se com ou sem o apoio do
adulto; apreciar, manusear e escolher livros de literatura expostos no ambiente; participar de situações de leitura
planejadas pelo educador/professor; Recontar histórias ouvidas utilizando-se de recursos expressivos próprios;
Relatar situações, fatos, sentimentos e ideias do cotidiano; Demonstrar situações cotidiana através de brincadeiras
de faz-de-conta; Por meio da brincadeira iniciam-se as bases de formação da imaginação ativa da criança. É na
brincadeira de faz-de-conta que ela em idade pré-escolar assimila e organiza suas experiências e aprendizagens.

Sala de Artes: Esse ambiente de imaginação e criatividade abre possibilidades de execução de diferentes artes
plásticas: pintura, recorte, colagem, argila, massinha, construções com sucata, entre outros. Trabalharemos também
com caderno de desenho, as atividades feitas no caderno ficarão registras todas as atividades desenvolvidas durante
todo o ano, pois sabemos da importância de valorizar a construção da criança, pois arte e seus elementos estão
presentes no dia-a-dia desses “pequenos” como, por exemplo, nas cores, formas e figuras em uma parede, em um
quadro, nas ruas, em casa, nos brinquedos. A arte têm o poder de conduzir essas crianças a conhecerem suas
limitações, dificuldades e possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer suas reais potencialidades.

Sala de Matemática: Nesse ambiente teremos um calendário (semana, dia, mês e ano); trabalharemos formas
geométricas: Tamanhos dos objetos; Medição das crianças; faremos contagem das crianças todos os dias por
gênero (menina e meninos); Desenvolveremos jogos individuais e coletivos, alguns industrializados e outros jogos
serão confeccionados por nós com materiais reciclados. Contamos também com um mercadinho que ficará exposto
durante todo o ano, podendo ser trabalhado, contagem, preço, quantidade, peso, maior e menor etc. Através dos
jogos trabalharemos situações problema (que faça a criança pensar); Musicas que envolvam contagem; as
diferenças minha e do colega (alto, baixo, grande, pequeno); Característica física dos seres humanos (pessoas altas,
baixa, brancas e negras); Culinária (contagem dos ingredientes, pesos e medidas de cada um. Ciências também
serão trabalhadas, apesar de não termos sala especificas por falta de espaço físico, essas atividades serão
desenvolvidas em todos os ambientes da creche de acordo com a atividade prevista como a . preservação do meio
ambiente , animais e a preservação da própria vida humana, exploração e observação dos ambientes externos ,
fazendo passeios e observando a natureza respeitando a natureza e os fenômenos da naturais (chuva, sol, ventos,
trovoadas) fazendo variadas experiências com elementos da natureza e outros, misturas de água, areia óleo, sabão,
tintas, faremos o quadro do tempo para que as crianças identifique as características do tempo, falar sobre a
importância de uma alimentação saudável e higiene para a saúde do nosso corpo, nomear partes do corpo através de
cartaz e musicas, faremos receitas de Pães, biscoitos docinhos, gelatinas, salada de frutas, vitaminas etc., com a
participação das crianças, com objetivo do cuidado com a saúde.

Entende-se que a professora destinada à turma do agrupamento III possa desenvolver suas atividades dentro da
mesma perspectiva de trabalho com salas ambientes, porém adequando seu trabalho de acordo com a característica
de seus alunos. Além das salas temos em nossa creche os espaços externos como: o pátio, nesse espaço será feitas
apresentação teatrais, projeto sexta em cena, onde todas as sextas uma turma apresentará um teatro para as demais
turmas da creche, também neste espaços promoveremos eventos e festas aberta aos familiares , as integrações de
todos os agrupamentos, e no decorrer do ano este espaço será destinado para desenvolvimento de atividades físicas,
com bambolê, bicicletas, arcos, bolas, brincadeiras de rodas , amarelinhas entre outras atividades que sugirão no
decorrer do ano.Temos os espaços de parques e tanques de areia, nesses espaços a nossa proposta além da
brincadeira e diversão, serão feitas a socialização, e trabalharemos o desenvolvimento através do experimentar,
correr, pular, saltar, subir, arrastar, escorregar, balançar etc. além de promovermos o contato da criança com o
ambiente natural elementos da natureza. Temos também o quiosque que usaremos para culinária que necessitam de
pia e atividades de roda, danças, experiências, entre outras brincadeiras adequada para o ambiente. A casa das
bonecas que será utilizada também com um cantinho da história, contendo vários livros. Dentro de todas essas
brincadeiras serão trabalhados conceitos, regras, socialização, coordenação motora grossa e outras hipóteses que
surgirão durante as brincadeiras, pois é brincando também que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar o seu
relacionamento social e a respeitar a si mesma e ao outro. Por meio da ludicidade a criança começa a expressar-se
com maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderado, respeitar
as diferenças e compartilhar sua alegria de brincar. Em contrapartida, em um ambiente sério e sem motivações, os
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educandos acabam evitando que a criança expresse seus pensamentos e sentimentos e realize qualquer outra atitude
com medo de serem constrangidos.

“A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-dia.”, portanto, as
crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas emocionalmente para controlar
suas atitudes e emoções dentro do contexto social, obtendo assim melhores resultados gerais no
desenrolar da sua vida. Zanluchi (2005, p.91).

Todas as atividades contidas neste plano estarão dentro das semanas educativas dos nossos projetos que serão
trimestrais, sendo as mesmas planejadas semanalmente e de acordo com a necessidade das crianças. As atividades
pedagógicas e lúdicas serão aplicadas em sala ambientes sendo linguagens, artes, matemática e ciências.

Sala de Linguagem: Esta sala será utilizada para "hora da história”, espaço de fantasiar-se (com fantasias, roupas,
tecidos, chapéus, entre outros), e ainda para cantinho de livros, gibis e revistas. Também um espaço para
exploração das diferentes formas de expressão, linguagens, dança, música e ainda de recursos como, vídeo e o retro
projetor. Além disso, trabalharemos com cantinhos, como da brincadeira de faz de conta, que é muito importante
para que a criança vivencie situações reais dentro do lúdico contendo carrinhos, bonecas, casinhas, panelinhas,
fantoches, peças de encaixe e vários outros objetos. Essas atividades terão como objetivos estimular a criança a
expressar-se oralmente em diferentes situações de interação; comunicar-se por meio de gestos, expressões e
movimentos, participar de situações coletivas de comunicação, expressando-se com ou sem o apoio do adulto,
apreciar, manusear e escolher livros de literatura expostos no ambiente, participar de situações de leitura planejadas
pelo educador/professor; recontar histórias ouvidas utilizando-se de recursos expressivos próprios, relatar situações,
fatos, sentimentos e ideias do cotidiano, demonstrar situações cotidiana através de brincadeiras de faz-de-conta, por
meio da brincadeira iniciam-se as bases de formação da imaginação ativa da criança. É na brincadeira de faz-de-
conta que ela em idade pré-escolar assimila e organiza suas experiências e aprendizagens.

Sala de Artes: Esse ambiente de imaginação e criatividade abre possibilidades de execução de diferentes artes
plásticas: pintura, recorte, colagem, argila, massinha, construções com sucata, entre outros. Trabalharemos também
com caderno de desenho, as atividades feitas durante todo o ano no caderno de desenhos ficarão registras, pois
sabemos da importância de valorizar a construção da criança, pois arte e seus elementos estão presentes no dia-a-
dia desses “pequenos” como, por exemplo, nas cores, formas e figuras em uma parede, em um quadro, nas ruas, em
casa, nos brinquedos, etc. A arte tem o poder de conduzir essas crianças a conhecerem suas limitações, dificuldades
e possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer suas reais potencialidades.

Sala de Matemática: Nesse ambiente teremos um calendário (semana, dia, mês e ano), trabalharemos formas
geométricas, tamanhos dos objetos, contagem das crianças todos os dias por gênero menina/menino,
desenvolveremos jogos individuais e coletivos, alguns industrializados e outros jogos serão confeccionados por nós
com materiais reciclados. Contamos também com um mercadinho que ficará exposto durante todo o ano, podendo
ser trabalhado, contagem, preço, quantidade, alimentos, peso, maior e menor etc. Através dos jogos trabalharemos
situações problema (que faça a criança pensar), musicas que envolvam contagem, as diferenças minha e do colega
(alto, baixo, grande, pequeno), característica física dos seres humanos (pessoas altas, baixa, brancas e negras),
culinária (contagem dos ingredientes, pesos e medidas de cada um. Ciências também serão trabalhadas, apesar de
não termos sala especificas por falta de espaço físico, essas atividades serão desenvolvidas em todos os ambientes
da creche de acordo com a atividade prevista como a . preservação do meio ambiente, animais e a preservação da
própria vida humana, exploração e observação dos ambientes externos, fazendo passeios e observando a natureza
respeitando a natureza e os fenômenos da naturais (chuva, sol, ventos, trovoadas) fazendo variadas experiências
com elementos da natureza e outros, misturas de água, areia óleo, sabão, tintas, faremos o quadro do tempo para
que as crianças identifique as características do tempo, falar sobre a importância de uma alimentação saudável e
higiene para a saúde do nosso corpo, nomear partes do corpo através de cartaz e musicas, faremos receitas de Pães,
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biscoitos docinhos, gelatinas, salada de frutas, vitaminas etc.

Além das salas ambientes, o desenvolvimento dará também através dos três parques externos, composto com
escorregador, balanças, gira-gira, trepa-trepa e gangorra, dois tanques de areia, onde será realizado atividades
livres, um quiosque com pia, onde é realizado experiências, jogos de encaixe e rodas em geral, um quiosque sem
pia para atividades livres com cordas, desenhos com giz no chão e rodas, pátio onde realizaremos circuitos,
passeios de bicicleta na pista de transito, amarelinhas, brinquedos de parque e em eventos que utiliza o palco, como
por exemplo o projeto “sexta-feira em cena” onde uma turma por vez ira apresentar um teatro ou uma apresentação
para toda a escola prestigiar, a casinha de bonecas tem como proposta desenvolver o lúdico, através de brincadeiras
e brinquedos domésticos e um mini biblioteca. Todas as atividades citadas acima serão feitas a partir dos projetos
elaborados pelas as professoras e semanas educativas escolhidas pelas as mesmas de acordo com as opções
apresentadas no calendário oficial.

Projeto “janela para o mundo”, o projeto “Janela para o mundo” irá possibilitar aos alunos um maior
conhecimento sobre o Brasil a partir de suas regiões, seus aspectos culturais, socioeconômicos, geográficos e
ambientais. Sabendo-se que nosso país é caracterizado por uma grande diversidade cultural e diante de eventos
mundiais como festas regionais diversas esse projeto estabelecerá ações de vivência, onde as crianças irão conhecer
ainda mais o país em que se vive. As experiências a serem proporcionadas aos alunos nesse projeto também será de
essencial importância quanto à manutenção dos valores morais do ser humano, que contribuirão, para resgatar o
trabalho grupal, o respeito mútuo aos colegas, o respeito às diferenças e diversidades e o desenvolvimento da
identidade cultural, além de proporcionar a socialização do saber, fazendo com que a criança pense suas hipóteses e
pré-conceitos, apresentando desafios, situações problemas, questionamentos e diferentes visões e posicionamentos.
Projeto “São tantas emoções” irá estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos
a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo
atitudes de ajuda e colaboração, favorecer um espaço e momento onde podem expressar suas emoções, pois desde o
seu nascimento a criança apresenta seus sentimentos e emoções por meio de suas relações sociais, no seu convívio
familiar, comunidade, ambiente escolar e etc. Com esse projeto, procuramos oferecer a possibilidade das crianças
entrarem em contato com os seus sentimentos, reconhecê-los e aprenderem que é possível falar sobre eles. Projeto
“Quem conta, reconta.... faz de conta” este projeto tem como objetivo estimular as crianças a prática da leitura
diária, pois sabemos o quanto a literatura infantil é um recurso importante para ampliar a imaginação, a criatividade
, e o seu conhecimento em relação ao mundo, além de desenvolver a capacidade de expressão corporal,criatividade
e socialização, estimulando as crianças a participarem de atividades artísticas, onde as crianças explorarão seus
conhecimentos prévios através de diversos gêneros , despertando a imaginação e estimulando a linguagem. Projeto
“curiosidade da minha turma”, este projeto visa estimular a participação das crianças e inseri - lá no contexto
pedagógico como sujeito atuante. Sendo assim o mesmo será desenvolvido particularmente por cada professora
trazendo um tema que desperte a curiosidade e o interesse das crianças , respeitando a característica da turma.

Após o desenvolvimento dos projetos do primeiro semestre organizaremos as atividades das crianças em uma
exposição que será a “escola aberta”, onde a escola estará aberta para receber os familiares dos alunos, e ao final do
ano quando terminarmos os projetos do segundo semestre faremos outra exposição, ou seja a segunda escola aberta
e assim os familiares terão duas oportunidade de acompanhar tudo que foi feito durante todo o ano.

A auto avaliação é a melhor maneira de avaliar o nosso de trabalho pedagógico, avaliando os pontos positivos,
negativos e se alcançamos o nosso objetivo, mas é preciso que saibamos apontar onde podemos melhorar, e se algo
não deu certo, como identificar o erro e como podemos corrigi-los. Desta maneira avaliaremos o nosso trabalho
através do desenvolvimento do aluno, respeitando o processo de desenvolvimento, de construção e a
individualidade de cada criança. Para documentar o nosso trabalho e o desenvolvimento das crianças, utilizaremos
o registro individual da criança, ou seja, o relatório de desenvolvimento. Também registraremos as atividades,
através de filmagens, fotos e relatos da criança e esses documentos servirão de parâmetro para que possamos
observar e acompanhar a evolução das crianças dentro do processo educativo. Os nossos trabalhos serão divulgados
através das exposições, reuniões de pais, festas e escola aberta, etc. assim poderemos ter o retorno do nosso
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trabalho.

Semanas educativas: as semana educativas vem no calendário anual e, segundo a equipe gestora os temas são
escolhidos por vereadores, e depois de avaliados e aprovados são inserido no calendário, os assuntos abordados são
relevantes e importante para a conscientização das crianças, e entra como atividades extra dentro do nosso
planejamento, e trabalhado de acordo com as datas previstas.

Monteiro lobato: tem como objetivo conhecer a obra de monteiro lobato vivenciar a magia dos personagens do
sitio do pica pau amarelo, estimulando assim a imaginação.

Pipa sem cerol: o objetivo conscientizar as crianças sobre o perigo do uso do cerol e também promover o resgate
dessa brincadeira.

Semana do idoso/família: Valorizar a família e o conhecimento dos mais velhos e sua importância em nossa vida,
respeitando-o no convívio social.

Semana do livro: o objetivo é estimular o habito da leitura, assim com ampliar a visão de mundo.

Semana da criança: objetivo é promover diversão e reforçar os direitos das crianças perante a sociedade. Também
trabalharemos “Dia da inclusão”: com objetivo de evitar o preconceito e favorecer a inclusão dentro da pratica
educativa.

Considera-se que o papel da educação infantil é promover o desenvolvimento global da criança (social motor e
cognitivo). Para tanto é preciso considerar os conhecimentos que ela já possui, proporcionar que ela vivencie seu
mundo, explorando, respeitando e reconstruindo.

Nessa perspectiva o educador dessa área deve trabalhar a criança, tomando como ponto de partida que está, pois é
um ser com características individuais e que precisa de estímulos, para crescer criativa, inventiva e acima de tudo
critica.

Referências Bibliograficas

Educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2009/2693_1263.pdf

?Monografias. brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-brincar-na- educacao-infantil.htm

www.revistaacademicaonline.com/.../brincadeira-a-importancia-do-brincar-na -educacao-infantil/

Agrupamento III - C

Professora: Shirlei Araujo dos Santos

A educação infantil é um espaço privilegiado em que a criança inserida em sua cultura, relaciona-se com novos
ambientes e conhecimentos. É um espaço em que se firma o processo sistemático de formação humana e o
desenvolvimento da inteligência em todos os aspectos. Oferecendo a oportunidade de observar, perguntar,
interpretar e registrar os acontecimentos do mundo em que se vive. Desenvolvendo a identidade e a autonomia
através dos processos de socialização, ampliando os lanços afetivos que estabelecem com o meio social e
contribuindo para o reconhecimento do outro para a aceitação das diferenças.

Acreditando que a criança não se desenvolve completamente sem a interação com os outros, a proposta pedagógica
que iremos embasar no planejamento e a concepção sócio interacionista e projetos, onde a criança deve ser
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conhecida como ser pensante, capaz de construir seu próprio conhecimento a partir de suas interações com o meio
físico e social, sendo a U.E um ambiente e o tempo onde esse processo é vivenciado.

Segundo Rinaldi (2002, p.79) “a escola é um lugar de cultura, não somente onde se traduz a cultura, mas também
onde se elabora a cultura da criança, a cultura da infância e a cultura da creche.”, portanto entendo infância como
período de desenvolvimento emocional, cognitivo, social, cultural, onde a criança pode realizar troca de
experiências e interação com os pares, onde o brincar favorece a aprendizagem e a compreensão do fazer.

Partindo dessa premissa, desenvolveremos nesse ano de 2017, essa troca de aprendizagem com as crianças do
agrupamento III, sala composta por crianças de faixa etária de 3 a 5 anos, num ambiente heterogêneo, sendo 15
meninas e 14 meninos. Da turma de 29 crianças, 12 utilizam transporte escolar para se locomover até a creche. A
maioria das crianças já frequentavam a U.E, facilitando assim a organização da rotina e elaboração dos
combinados.

Para a formação da turma a equipe gestora utilizou critérios de enturmação aleatório estabelecida para cada
agrupamento, propiciando a troca de experiências, vivências e aprendizagem.

O agrupamento III C ganhou o nome da turma de “formiga”, nome escolhido em comum acordo pelas crianças,
devido a uma situação vivenciada por eles, em determinada ocasião em nossa sala.

A adaptação foi um período de aprendizagem e socialização, tanto para as crianças, como para as famílias e
funcionários do CEI. Lembrando que é nesse período que as crianças aprendem sobre convívio, segurança, ritmos e
exploração de novos ambientes.

Durante a rotina na sala buscamos montar grupos bem diversificados, tanto de idade quanto de gêneros, para que
assim possa haver uma troca de conhecimento e experiências. Um dos nossos principais foco é o desenvolvimento
da autonomia, onde é trabalhada nas salas ambientes, cantinhos com materiais diversificados como forma atrativa e
prazerosa de aprendizagem da linguagem, matemática, artes e ciências, onde proporciona que a criança vivencia
diferentes situações de aprendizagem, praticando o ato da escolha, exercitando a autonomia e buscando conhecer
suas próprias necessidades.

[...] Essa proposta reflete o pensamento de uma escola ativa, onde meninos e meninas aprendem,
sobretudo a partilhar diferentes experiências de trabalhos em comunidade e a resolução de problemas
emergentes da mesma. Nesse contexto, a sala de aula funciona como uma comunidade em miniatura,
preparando seus participantes para a vida adulta, porem sem retira-lo da infância. Pelo contrario, e lá
que há um tempo de direito, tempo de brincar. Esse é o espaço que deve valorizar na criança seu
poder de imaginação, fantasia, criação, sua criatividade, sua inventividade; um ambiente que vai alem
dos muros da sala de aula em que por isso faz sentido. (Barbosa, Horn. 2008, p.17).

Dentro dos projetos trabalhados nas salas ambientes, buscaremos atender diferentes linguagens, tais como citar o
referencial curricular além da sala de linguagem, sala de matemática, e sala de artes e ciências.

SALA DE LINGUAGEM: Está sala será utilizada para linguagem oral e verbal em roda de conversa, um momento
para a organização da rotina e além do desenvolver o respeito aos colegas e dividirem suas ideias e sentimentos.
Faremos a chamadinha, trabalhando diariamente com o nome da criança e de seus colegas. Um espaço onde nos
fantasiaremos (fantasias, roupas, chapéus, tecidos), um cantinho para a alfabetização lúdica, estimulando assim sua
criatividade, terão a oportunidade de adentrar ao mundo da leitura, manusear e escolher livros expostos no
ambiente, recontar historias, confeccionar livros, além do letramento. Essas atividades terão como objetivo
proporcionar momentos de socialização onde as criança terão acesso a palavras, objetos desenvolvendo a
construção da linguagem, gestos, sons, imagem, fala e escrita, onde a prática pedagógica se apresenta em forma de
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propostas de jogos, brincadeiras e que a criança possa tomar decisões, ser criativa, raciocinar, favorecendo assim
uma aprendizagem prazerosa e tranquila. NA SALA DE MATEMÁTICA: Faremos uso do calendário, (dia, mês e
ano), quantos somos, contagem por gênero (meninas e meninos). Jogos individuais e coletivos como bingo dos
números, formas e cores. Teremos o supermercado trabalhando números, pesos, maior e menor, contagem,
quantidades e a culinária conhecendo grandezas e medidas. Através dos jogos as crianças terão a vivência aliada a
situações de desafios que lhes serão colocadas, além de proporcionarmos a manipulação e exploração de objetos
para que a criança possa descobrir as suas características e possibilidades associativas: Empilhar, rolar, encaixar,
montar, organização de espaços com objetos e brinquedos e cantigas que envolvam contagem e números. SALA
DE ARTES E CIÊNCIAS: Nessa sala iremos trabalhar a música direcionada a vários objetos, como a motricidade
infantil, assimilação da palavra, expressões artísticas como danças de roda, brincadeiras de rima, jogos cantados. Já
na arte gestual e plástica o trabalho será com esculturas, pinturas, massinha, guache entre outros estimulando a
capacidade destas de realizar a apreciação artísticas e de leitura dos diversos tipos de artes plásticas e a sucata
mostrando a importância da reciclagem para o meio ambiente. Faremos experiências com elementos da natureza
(água, óleo, tinta, areia), observação da natureza (sol, chuva, vento) exploração da fauna e flora da região,
respeitando sempre os fenômenos da natureza. Trabalharemos a importância da alimentação saudável e da higiene
do nosso corpo, para um bom funcionamento, além de receitas como (salada de frutas, doces, bolos). Realizar
experiências desafiadoras na infância promove uma postura mais entusiasmada da criança em relação à ciência.
Estimulando a explorar e a descobrir o seu meio e, fundamentalmente, possibilitando uma compreensão importante
sobre o conhecimento.

Os espaços externos também são bem explorados, tais como:

PARQUE: Faremos brincadeiras dirigidas, psicomotricidade nos pneus, explorar o correr, futebol, auxiliando e
estimulando a criança a desenvolver a sua motricidade e socialização, ajudando também a resolver os conflitos que
surgem nas brincadeiras quando por ventura, as crianças não forem capazes de solucioná-los sozinhas. Um
ambiente diferente como o QUIOSQUE explorarei esse espaço para realizar culinária, atividades que necessitem de
bastante espaço, contos de historias, brincadeiras com jogos pedagógicos e quando eu perceber que as crianças
necessitam de um novo ambiente. Na CASINHA DE BONECA teremos também livros para leitura, reconto. Nesse
espaço proporcionarei momento favorável para o faz de conta, onde a criança “imita” o que se estabelece no
“mundo real”. Onde meninos e meninas brincam todos iguais, dividindo bonecas e carrinhos. No PÁTIO tenho
como objetivo trabalhar a psicomotricidade, estimulando a organização do esquema corporal, o controle
respiratório, a formação e o domínio do equilíbrio, a orientação no espaço, a consciência do próprio corpo, o ritmo,
a postura e a lateralidade, proporcionando brincadeiras de faz de conta, pega pega, aprendizagem sobre o transito
com as bicicletas e circuitos e jogos diversificados além de apresentações onde se utiliza o palco como o Teatro
“sexta-feira em cena” onde uma turma por vez ira apresentar um teatro ou uma apresentação para toda a escola
prestigiar. No REFEITÓRIO, apresentarei previamente o cardápio, conversando sobre a importância dos alimentos,
das vitaminas essenciais para o nosso corpo e da necessidade de degustar os alimentos pra saber se gostam ou não.
Explicar que não é possível comer e falar ao mesmo tempo e mostrando a importância da mastigação. Nesse
momento as crianças tem o autonomia em se servir, colocando no prato a quantidade que realmente conseguem
comer. Tenho como objetivo trabalhar o respeito, amizade, e a solidariedade, transformando o refeitório num
espaço de aprendizagem.

As atividades são planejadas semanalmente, levando em consideração os pré conhecimento, as problemáticas da
turma, suas duvidas e anseios, buscando promover uma ação educativa flexiva e significativa.

Teremos projetos pré- definidos em nosso Projeto Político Pedagógico como: Projeto “Janela para o Mundo”,
possibilitará aos alunos um maior conhecimento sobre o Brasil a partir das suas regiões em seus aspectos culturais,
socioeconômicos, geográficos e ambientais. Sabendo-se que nosso pais é caracterizado por uma grande diversidade
cultural sentiu-se a necessidade de desenvolver ações de vivencia, onde se pudesse conhecer ainda mais o País em
que se vive. A Cultura de um povo formada por elementos como crenças, ideias, mitos, valores, danças,
alimentação, modo de se vestir entre outros. As experiências proporcionadas aos alunos nesse projeto também será
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de essencial importância quanto a manutenção dos valores morais do ser humano, que contribuirão, para resgatar o
trabalho grupal, o respeito mútuo aos colegas, o respeito às diferenças e diversidades e o desenvolvimento da
identidade cultural.

Projeto “São tantas emoções”, esse projeto oferecerá a possibilidade das crianças entrarem em contato com seus
sentimentos e emoções por meio de suas relações sociais , (no convívio familiar, comunidade, ambiente escolar),
reconhecendo e aprendendo que é possível falar sobre eles.

Projeto “Quem conta, reconta... faz de conta” esse tema constitui em um meio precioso de ampliar a imaginação,
criatividade e novos horizontes da criança, aumentando o seu conhecimento em relação ao Mundo, desenvolvendo
a capacidade de expressão corporal, criatividade e socialização.

Projeto Curiosidades da Minha Turma serádesenvolvido a partir do interesse das crianças.Eesse projeto valorizaa
cultura infantil, explorando as diferentes linguagem de maneira significativa e contextualizada.

Possibilitarei que as crianças tenham contato com diferentes materiais, a fim que possam ampliar seus
conhecimentos, aguçando os sentidos e a criatividade. Materiais naturais, manufaturados, industrializados: lápis
grafite; lápis de cor; caneta hidrocor; pincel; guache; cola; cola gliter; cola colorida; giz de cera; giz de lousa;
tesoura; revistas; jornais; gibis; livros; barbante; canudo; palitos; bexigas; gliter; lantejoula; E.V.A; diferentes tipos
de folhas: Verdes; secas; argila;gesso;lixa; algodão; grãos; papéis diversificados; brochas; rolos de pintar; esponja;
areia; fita crepe; materiais recicláveis; papéis de diferentes tamanhos; caixas de papelão e outros materiais que
fizerem necessário no decorrer do processo, que proporcionarão as crianças experimentação diferentes e
significativas.

Diariamente as crianças terão contato com outras turmas, realizando atividades diversificadas, apresentações,
atividades de interação em outras salas, alguns eventos que serão abertos aos responsáveis e a comunidade e o
TEATRO EM CENA que acontece toda sexta feira, onde cada semana uma turma apresenta um teatro para as
demais turmas.

A avaliação será processual e continua e se dará através da observação e de registro diário e também nos momentos
de avaliação do grupo onde haverá a oportunidade de cada criança se manifestar fazendo a sua avaliação do dia.

A estratégia utilizada para documentar o trabalho será através dos registros das reuniões de pais, registros das
crianças, caderno de recados, registros fotográficos, cartazes, portfólios, registro sobre orientações da equipe
gestora.

Referências Bibliográficas
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Agrupamento III - D
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Professora: Ketlyn Gislaine Silva

Tendo como princípio norteador a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no artigo de número 29, temos:

é na educação infantil que crianças de 0 a 5 anos em sua primeira etapa da educação básica se
desenvolvem nos aspectos psicológico, social, cognitivo e o socioemocional, é nesta fase que a
criança desenvolve capacidades fundamentais para o desenvolvimento de suas habilidades que terão
contribuição muito grande para a sua vida quando adulto, ela tem a oportunidade de construir sua
hipótese e sua aprendizagem sobre o mundo.

A seguir, conclua-se por meio de síntese realizada entre os teóricos Vygotsky e Wallon a afinidade de colocar na
prática tais teorias junto ao agrupamento III D da professora, pois por meio da convivência com o outro é que nota-
se a grande valia para a criança na aquisição da aprendizagem, sendo um agrupamento misto a aprendizagem está
sendo priorizada onde o mais novo ensina o mais velho e vice e versa, na área da afetividade, opta-se em trabalhar
por meio da teoria de Wallon, pois a criança necessita sentir-se segura em seu ambiente para internalizar e
expressar as contradições afetivas e conflituosas de cada momento superando seus limites com coesão.

A professora também coloca em prática nas suas mediações das aprendizagens a teoria de Piaget onde a criança é
parte fundamental na construção de sua aprendizagem, desta forma a criança constrói o que aprende, utilizando o
método do construtivismo nas atividades de forma a contribuir para a aquisição da aprendizagem de cada uma
delas, é no envolvimento destes três teóricos que se dá a prática educativa feita pela professora do agrupamento em
todas as atividades propostas no decorrer do ano letivo.

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

A interação se dá através do outro mais experiente. A criança inclui estímulos ausentes do seu campo visual
imediato, suas operações práticas são menos impulsivas e espontâneas, com a fala planeja, executa algo visível,
assim, age num processo psicológico complexo, usando o signo, uma atividade especificamente humana.
(VYGOTSKY, 2005, 43).

A criança vendo e ouvindo ativa conexões novas no cérebro, apropria-se oralmente da língua materna, internaliza
práticas sociais, manipulando a fala e outros instrumentos culturais, imita a análise intelectual, processo
interpessoal, mesmo não tendo uma compreensão completa.

"A criança vivencia processos descontínuos, marcados por contradições, conflitos. Os estágios do seu
desenvolvimento marcam-se por características específicas, demarcadas nitidamente, passam por
sobreposição, mistura, confusão, numa ordem necessária, num ritmo descontínuo". (WALLON, 1981,
47).

Nesse entendimento, o cognitivo e o afetivo marcam a atividade intelectual. O crescimento biológico traz
progressos, as revoluções de idade, chorar, sorrir, movimentar-se, jogar, manifestações peculiares à infância que
dão passagens para outros comportamentos, novas aprendizagens.
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Antigamente, as crianças eram tratadas como mini adultos ao invés de um ser particular, infância remete a
particularidade da criança diferenciando-a de um adulto, se caracteriza a criança enquanto ser, suas ações e seus
modos, antigamente o brincar não existia viviam em um mundo de adultos e fazendo tarefas a quais lhe eram
direcionadas.

Por outro lado, a infância atualmente ainda possui duas versões que se contradizem, uma a criança é ingênua,
inocente e graciosa e muito paparicada pelo adulto, já a segunda contradiz a primeira, a criança é um ser imperfeito
e incompleto que necessita de moralização e da educação dada por um adulto. Sendo assim a infância da criança
deve ser respeitada em seu todo, é neste momento em que ela aprende, conhece o desconhecido e assimila o que já
sabia, brinca e aprende, ensina e aprende um com o outro, possui os momentos felizes e as conflituosas, a infância
ensina a criança a ser criança sem se preocupar com o futuro enquanto adulto, ela precisa aprender que é criança e
que possui uma grande formação a adquirir antes da idade adulta e aproveitar muito este momento.

As crianças do agrupamento III D, foram escolhidas aleatoriamente sendo que o grupo se constitui em dezenove
meninos e onze meninas nascidos entre o ano de 2011 a 2013, são crianças que moram nas redondezas da creche e
as matrículas e rematrículas foram realizadas pela equipe gestora da unidade educacional.

As crianças são organizadas em grupo para que o social e a integração entre todos da unidade educacional seja
realizado tanto no momento das atividades, tanto nos momentos de lazer externo, no decorrer da semana as
crianças frequentam a roda da conversa, os cantinhos proporcionados na sala tendo a opção de trocas, realizamos
momentos onde meninos se agrupam com meninos e meninas com meninas, porém o mais utilizado é o grupo
heterogêneo, pois um aprende com o outro constantemente, trabalhamos tanto com os grupos pequenos como com
grupos grandes não havendo empecilhos em suas idades, todos têm uma boa convivência.

O grupo constantemente trabalha sempre um ajudando o outro e com atividades lúdicas e diversificadas de acordo
com os projetos realizados pelas professoras na unidade escolar, havendo regras de convivência, regras de condutas
e momento de assimilação entre o certo e o errado, ao mesmo tempo em que há uma educação de aprendizagem
viabilizada pelo lúdico, há momentos onde a professora realiza o cuidar, pois as crianças necessitam saber o quão
grande é valiosa a presença e o afeto de cada uma delas, a afetividade em muitos momentos se torna viável no
educar, pois em momentos de conflitos o cuidar colabora muito.

A socialização entre as crianças do grupo e outros grupos são realizadas em vários momentos, nos parques, em
festas, em apresentações e constantemente toda sexta-feira realizamos a sexta em cena, onde cada agrupamento faz
uma apresentação inclusive professoras, monitoras e outros funcionários da creche, realizamos exposições culturais
para a visita da comunidade no nosso ambiente.

Nestes momentos as crianças também adquirem a aprendizagem, outros momentos desta aquisição acontecem nas
salas ambientes que são três, a de artes, a de linguagem e a de matemática, nestas as atividades propostas são
realizadas de forma grupal, lúdica e aplicadas de acordo com o projeto da turma, neste projeto trabalhamos projetos
que são aplicadas de forma lúdica na aquisição da aprendizagem, o primeiro é “Janelas para o Mundo”, com este
projeto abordamos como objetivo a socialização do saber, fazendo com que a criança pense suas hipóteses e pré-
conceitos, apresentando desafios, situações problemas, questionamentos e diferentes visões e posicionamentos,
visando uma ótima aprendizagem aplicamos o conteúdo proposto na roda da conversa, nas rodas de músicas, peças
teatrais, atividades com fantoches, jogos, brincadeiras em grupo ou individual, lógica matemática, cores, formas
geométricas, construções de jogos, medidas, ilustrações históricas, construção de maquetes, exploração da fauna e
da flora, exploração das regiões do país e seus costumes, culinárias e brincadeiras de trava línguas.

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

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

O projeto segue a mesma estrutura de utilização dos espaços da unidade educacional e os mesmos espaços físicos
com realizações lúdicas e participativas, tendo como atividades dentro da linguagem a discriminação auditiva e
visual, expressão oral (histórias, contos, músicas, roda da conversa, teatro e etc.), estudo do próprio nome,
coordenação Motora, dramatizar sentimentos, palavras mágicas e construção de livros de histórias.

Dentro da matemática temos as estruturas lógicas discriminação-comparação-identificação cor-forma-tamanho,
conceito de lateralidade (esquerda e direita), orientação espacial antes/atrás/ na frente/ fechado/ aberto/ de costa/ em
cima/debaixo/ em pé/ deitado/sentado/ longe/perto, coordenação motora, discriminação audiovisual, sequência e
seriação, desenvolver noções de contagem, brincadeiras e jogos diversos.

E na área de ciências, possui a aquisição da aprendizagem com as atividades de caixa dos sentimentos, experiências
diversas, esquema corporal, identificação do EU e do outro, regras e convivência em grupos e uso do espaço
coletivo, higiene corporal (mãos, dentes, uso do banheiro) e culinária. Todos os materiais que necessitamos para
estas realizações são fornecidos pela unidade educacional, pois é de suma importância para que o projeto aconteça
e seja atingido os nossos objetivos.

Já na sala de artes, aplicaremos as seguintes atividades colorir imagens, painel coletivo de expressões, recortes e
colagem, desenhos e pinturas, músicas, dramatização, expressividade, dança, equilíbrio e coordenação. Desde tenra
a criança apresenta momentos de emoções e com este projeto ela terá a capacidade de conviver, extravasar, lidar
com conflitos interno e externos se atentando sempre para o seu bem-estar e o dos outros.

Em nosso terceiro projeto iremos aprofundar em um mundo de fantasias assimiladas à realidade “Quem Conta,
reconta... Faz de Conta”, no faz de conta a criança não representa apenas o mundo fantasioso da literatura infantil,
mas também experiências vivenciadas em seu dia-a-dia. Dessa forma, o faz de conta contribui para a construção da
identidade infantil. Assim como afirma Oliveira Z. R. (2007, p.159):

Os jogos de faz-de-conta, particularmente, é ferramenta para a criação da fantasia, necessária a leituras não
convencionais do mundo. Abre caminho para a autonomia, a criatividade, a exploração de significados e sentidos.
Atua também sobre a capacidade da criança de imaginar e de representar, articulada com outras formas de
expressão. São os jogos. Ainda, instrumentos para aprendizagem de regras sociais.

Nesta mesma linha de raciocínio temos o objetivo de desenvolver a capacidade de expressão corporal, criatividade
e socialização, estimulando as crianças a participarem de atividades onde as crianças precisam expor seus
conhecimentos prévios. Incentivar o gosto por ouvir histórias através do contato com diversos gêneros literários,
despertando a fantasia, curiosidade, a imaginação ampliando seu vocabulário e sua oralidade.

Para viabilizar estas aquisições as atividades serão organizadas nas salas ambientes sendo na de linguagem o uso
frequente de contação de histórias com a utilização de diferentes recursos, ampliação do vocabulário, oralidade,
ordenação do pensamento, leitura visual, histórias orais, visuais e escritas, fatos vividos e imaginados, histórias
encenadas e assistidas (TV e computador), dinâmicas, desenho como forma de representação, reprodução de
histórias.

Na sala de matemática as crianças participarão nas atividades para estabelecer aproximações com algumas noções
matemáticas sobre situações do seu dia-a-dia, como: contar, localizar-se no espaço e no tempo mais próximo da
criança, reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais e as noções espaciais em
situações variadas do cotidiano, comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados
encontrados em situações-problema relativos a quantidades, espaços físicos e medida, utilizando a linguagem oral e
a linguagem matemática, ter confiança em sua capacidade nas próprias estratégias para lidar com situações
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matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios, todas estas oportunidades serão de formas lúdicas e
concretas, pois a criança muitas vezes necessita manipular objetos para interiorizar o aprendizado.

No momento na sala de artes elas irão aprender a trabalhar com pinturas, modelagens, recorte e colagens, construir
brinquedos não estruturados, construção de painéis, interpretação de contos, teatro e músicas, construção de
diversos jogos pedagógicos criados com materiais recicláveis, exposições culturais, exploração de cantigas e
exploração de mímicas.

Como nos diz BETTELHEIM (1979), os Contos de Fada nos permitem viajar para outro mundo, não menos real do
que o nosso, desenvolvendo a fantasia e a imaginação enquanto estimula-se a mente. Proporciona o encontro com
sonhos e anseios – através da identificação com os personagens – e, meios de proporcionar a busca de soluções dos
problemas que habitam na mente da criança.

Para finalizar nossos projetos, trabalharemos com o tema “Curiosidades da minha turma”, nesta estarei observando
ao longo de um certo período a que assunto as crianças possuem mais asseio e planejar uma estrutura pedagógica
para promover a aquisição da aprendizagem lúdica para a turma, faremos um aprofundamento do assunto fazendo
uso dos espaços da unidade escolar e dos materiais disponíveis.

Buscando uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem da criança no
contexto da educação infantil o espaço físico torna-se um elemento indispensável a ser observado. A
organização deste espaço deve ser pensada tendo como princípio oferecer um lugar acolhedor e
prazeroso para a criança, isto é, um lugar onde as crianças possam brincar, criar e recriar suas
brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e independentes. Diferentes ambientes se constituem
dentro de um espaço. De acordo com Horn (2004, p. 28).

Quanto aos materiais a serem utilizados, a unidade escolar nos disponibilizam equipamentos elétricos de TV, vídeo,
aparelho de som, Datashow e para atividades de colagem pela professora a pistola de cola quente, estes materiais
são disponibilizados pela monitora volante os quais devem ser entregues a ela também, será feito o uso destes
equipamentos em momentos de necessidades dentro das atividades como vídeos que apoiem a aprendizagem, ouvir
músicas para que as crianças se expressem de maneira lúdica e em atividades que incluam a dança, movimentos
corporais e faciais e até mesmo em momentos de vídeos infantil para integração entre as turmas como forma de
socialização e uma diversidade no lazer.

Caso exista alguma atividade que necessita plastificar a equipe gestora o faz na unidade escolar, uma dessas
necessidades é a do crachá com o nome da criança, pois pelo fato delas efetuarem manuseios constantes, o material
deve ser de longa duração, estes crachás são usados constantemente no momento de trabalhos sobre a identidade da
criança.

Quanto aos materiais de uso exclusivo das atividades em sala ou fora dela, contamos com vários tipos de papeis e
de cores variadas com acesso livre de acordo com o propósito da atividade, tintas de várias cores sendo guache e de
artesanato, pincéis e esponjas para pintura onde poderemos promover um maior acesso a várias formas de pintura e
serão utilizados nas atividades de artes, onde as crianças terão sua colaboração na montagem de painéis, quadros e
ainda ter a oportunidade de escolher o que querem usar no momento de arte livre dirigida.

Os jogos pedagógicos possuem uma suma importância no dia a dia das crianças, em cantinhos realizados nas salas,
as crianças irão realizar atividades lógicas matemáticas, viabilizar a fantasia de criar o que deseja ou ainda assimilar
ao já existente, colaborando para a internalização do novo, fazemos uso dos legos, dos ábacos e ainda construímos
constantemente novos jogos como a de jogo da velha onde é trabalhada a concentração, a dinâmica de movimentos
e a estrutura lógica assim como o jogo de damas, jogo das cores e das formas geométricas.
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Atividades em folhas avulsas de sulfite e no caderno de desenho de cada criança assim como o uso de canudos,
palitos de sorvetes e de churrasco, barbantes e linhas de lã, pote de danone e iogurtes, caixas serão feitas de acordo
com o momento dos projetos trabalhados e futuros projetos a trabalhar, tais materiais serviram para colagens,
medição de alturas, construções concretas solicitada para as crianças e realizadas com as crianças, principalmente
na construção de objetos não estruturados e maquetes como a da dengue a qual já foi realizada.

Trabalhando com tecidos e TNT e EVA’s, realizaremos momentos de construção de fantasias para apresentações
das crianças, decorações de painéis e ainda construção de livros dos sentimentos e sacolinhas para que as crianças
possam levar um livro para a casa realizando uma leitura familiar, neste contexto faremos uma aproximação maior
no elo escola X família.

Para as atividades de ciências usaremos alimentos como feijão, arroz, milho, sal, açúcar, farinha, óleo, vinagre,
frutas, verduras entre outros desde que sejam necessários e pertinentes ao tema de aprendizagem tanto para os
momentos de colagem quanto para construção de massa de modelar caseira, momentos de culinária e ainda, servirá
como forma de apresentação dos itens saldáveis e não saudáveis de acordo com a pirâmide alimentar.

Materiais como os jornais e revistas, farão parte de nossa construção como recortes, pesquisas, identificação de tipo
de comunicação visual e escrita, material para construção de monumentos tendo como exemplo os animais por
meio da combinação de papel, água e cola.

Trabalharemos durante o decorrer do ano com semanas educativas que priorizam incentivar as crianças a pensarem
sobre ações do ser humano mediante os temas “Pipa sem Cerol onde será trabalhado o perigo ao uso de cerol e
como se pode contribuir para com a saúde sem o mesmo e sem atrapalhar a diversão, Inclusão que se dará por meio
teatral ond3e as crianças poderão assimilar a importância de todos enquanto viventes em um mundo real, Semana
do Monteiro Lobato que incentiva a leitura, Semana do Idoso que nos trará a importância do respeito a estes que
tanto nos ensinam sobre a vida e por fim, a Semana do Livro que proporcionará a aquisição de descobrir o quão
bom é o mundo da leitura em suas diversas formas”.

Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu
desenvolvimento”. (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56). Portanto um ambiente estimulante para a criança é
aquele em que ela se sente segura e ao mesmo tempo desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer a aquele
ambiente e se identifique com o mesmo e principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre
os pares. Um ambiente que permite que a professora perceba a maneira como a criança transpõe a sua realidade,
seus anseios, suas fantasias. Os ambientes devem ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da criança,
isto é, tudo deverá estar acessível à criança, desde objetos pessoais como também os brinquedos, pois só assim o
desenvolvimento ocorrerá de forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das suas
singularidades.

Tendo em vista a qualidade de educar e mediar o conhecimento, nos preparamos para avaliar a assiduidade de cada
criança, porém de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sobre a Educação Infantil, a avaliação deve
ser realizada mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo
para o acesso ao ensino fundamental (Brasil,1996).

Uma avaliação de boa qualidade é aquela em que o professor valoriza e estimula a criança a se engajar no processo
de aquisição do conhecimento, provocando avanços na criança, que não ocorreriam espontaneamente sem a sua
mediação.

É devido ao processo de avaliação que o professor deverá planejar e ajustar sua prática em consonância com os
aspectos encontrados no processo avaliativo. A Educação Infantil tem como objetivo principal o desenvolvimento
integral da criança, ciente desse papel, a avaliação será aplicada como meio de conquista desse objetivo
continuadamente, devendo respeitar a singularidade e a individualidade de cada criança, para que esta se
desenvolva integralmente.
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Certa de que a avaliação é de suma importância, constantemente será realizado relatórios durante a semana com a
visão de superar o que não foi alcançado, assim como registros fotográficos nos momentos das atividades em todos
os espaços para um possível portfólio, porém todos os registros deverão ser coerentes e de forma simplificada para
que seja interpretado e entendido por qualquer pessoa que os leiam., efetuando o registro da atividade em grupo
para possíveis exposições também será de grande valia, pois a imagem fala sobre si mesma, por meio deste
processo a avaliação se torna mais específica e com registro de grande eficácia, promovendo um momento
participativo dos gestores da unidade educacional e de todos os funcionários e viabilizando a visita dos pais às
nossas exposições e apresentações onde são expostos os momentos mágicos de superação de cada criança da turma
e explicitando os pontos positivos de uma grande avaliação do período já ocorrido.

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

Referências bibliográficas

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática.Brasília:
MEC/SEF, 1997.

ResolucaÌƒo CNE/CEB 5/2009. DiaÌ•rio Oficial da UniaÌƒo, BrasiÌ•lia, 18 dez. 2009, secÌ§aÌƒo 1, p. 18.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
Brasília: ME; SEF, 1998. Disponível em: <http://goo.gl/Zr1eb>. Acesso em: 27 fev. 2015.

WHITE, Ellen G. Educação. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1996. p. 107.

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

CITAÇÕES (Baseada no último pronunciamento da ABNT sobre o assunto - NBR 10520/2002) disponível em
https://www.unifev.edu.br/site/docs/documentos/158.pdf acesso em 07-03-2017.

Concepção de criança: uma intersecção entre Piaget, Vygotsky e Wallon, disponível em
http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=175&doc=13201&mid=2 acesso em 27/02/2016.

DA RESSURREIÇÃO, Juliana Boeira. A importância dos contos de fada no desenvolvimento da imaginação.
Pós-graduação em Novas Abordagens em Língua Portuguesa e Literatura da Língua Portuguesa – 2005. Faculdade
Cenecista de Osório-FACOS/RS.

HERNANDEZ, Fernando. A Organização do Ensino em Projetos de Trabalho. Porto Alegre, ARTMED,1998.

O espaço físico e sua relação no desenvolvimento e aprendizagem da criança disponível em
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-espaco-fisico-sua-relacao-no-desenvolvimento-aprendizagem-.
htm acesso em 27/02/2017.

OLIVEIRA, Zilma. Educação Infantil. S. Paulo Cortez ,2005.

Agrupamento III - E

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 364/376

16/05/2017 às 19:14:35

Professora: Maria de Lourdes Loiola Rodrigues

Assim especifica o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 05/09.

Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação,
garantindo: I- a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
4II- utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns,
etc.); III- a continuidade dos processos de aprendizagem por meio de criação de estratégias adequadas aos
diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições
no interior da Instituição, transição creche-pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); IV-
documentação especifica que permita as famílias conhecer o trabalho da Instituição junto as crianças e os processos
de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; V- a não retenção das crianças na Educação
Infantil.

É importante que o professor da educação infantil conheça o perfil de seus alunos e observe as variáveis
relacionadas a esse contexto para que assim, possa estruturar o seu plano de aula de forma segura e consistente.
ROSENAU (2012).

“Destacamos, como primeiro elemento fundamental no processo de observação na educação infantil,
a reflexão sobre quem é a criança que será observada e em qual espaço ela está inserida. É importante
também saber que, em um pais como Brasil, as diferenças de opinião e de oportunidade que as
crianças vivenciam são intensas”. (ROSENAU, 2012, p, 145).

A partir das citações de ROSENAU, faço uma observação que acredito ser de extrema importância para atuar na
educação infantil; é preciso ouvir a criança, entender em seu contexto, seu tempo de aprender, suas atitudes,
intermédio do meio em que vive. A educação é a essência para formação do homem, perante a isso devemos
estimular nossas crianças aos quatro pilares segundo Delors: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a
viver juntos” e “aprender a ser”.

Basicamente estes pilares constituem a educação infantil, um momento de descoberta, aprendizagem e reflexão.
Acredito que baseando nisso vou conseguir alcançar meus objetivos.

Partindo de uma concepção antiga de criança, infância e educação infantil,onde a criança recebia tudo pronto,
podemos perceber claramente grandes mudanças.

O que hoje pode parecer uma aberração, como a indiferença destinada à criança pequena, antigamente era tudo
muito normal.Por mais estranheza que se cause,a humanidade nem sempre viu a criança como um ser particular e
por muito tempo a tratou como um adulto em miniatura. Hoje, portanto,a criança deixou de ser, um ser sem
importância, ocupando um lugar de maior destaque na sociedade.

“O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças, corresponde à
consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criança do
adulto, mesmo jovem.Nessa perspectiva o sentimento de infância é algo que caracteriza a criança, a
sua essência enquanto ser, o seu modo de agir e pensar, que se diferencia da do adulto e, portanto,
merece um olhar mais específico. (Áries,1978:1990)”

Na Educação infantilteremos que ampliar os interesses e conhecimentos das crianças, além de estimular a conquista
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e a cooperação no processo de socialização.Pois procuraremos ter uma boa parceria com as famílias, visando uma
melhor formação de cidadãos com valores sólidos e conscientes de seu papel social. Porém, não bastará
compreender a realidade, é necessário utilizar o que irá aprender, como instrumento para enriquecer o nosso
trabalho, organizando reuniões periódicas e individuais com pais/responsáveis.

Partindo da concepção que a criança descobre aos poucos o mundo que o cerca, notamos que elas constroem novas
maneiras de atuar. E pensando nisso, ofereceremos variados ambientes para que possamos assim, proporcionar uma
relação criativa com o meio.

O agrupamento III E é composto por crianças 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino onde a grande
maioria se locomovem até à creche em transporte escolar, devido morarem um pouco afastado e uma minoria os
seus pais ou algum responsável que as trazem e buscam.

A constituição da turma é feita pela equipe gestora,sempre seguindo as ordens do cadastro e são distribuídos
aleatoriamente. Portanto, não são definidos por gênero,onde muitas vezes acaba se tendo mais meninas, menos
meninos e vice-versa, sendo essa, uma forma coerente de se organizar, temos crianças que já eram da creche antes e
outras que chegaram recentemente. Isso nos ajuda na adaptação e socialização da turma.A turma do agrupamento
III permanece em período parcial na unidade.

As atividades pedagógicas serão sempre organizadas de modo a seguir uma rotina que irá desde a chegada das
crianças até o momento de saída, quando seus pais/responsáveis retornarão de sua jornada diária de trabalho.

A rotina do agrupamento será feita da seguinte maneira:recepção e saída das crianças, alimentações(café da manhã,
almoço, sobremesa, lanche da tarde, jantar), cuidado e higiene,atividades educativas dirigidas, tanto em espaços
internos como externos, sempre utilizando materiais apropriados para tal fim e que estarão disponíveis,brinquedos e
brincadeiras, com o objetivo de desenvolver habilidades de forma lúdica e prazerosa, atividades livres,
possibilitando que a criança manifeste seu imaginário, entrando no seu mundo do faz de conta, de descobertas e
imitações. È um momento de interação direta com os outros colegas de diferentes idades e de descobrirem
afinidades e diferenças, promovendo assim seu aprendizado individual e social.

Faremos a hora do conto em sala e ambientes variados, despertando nas crianças o gosto pela leitura, o prazer de
folear um livro e admirar as figuras que neles contém, ouvir uma narração incentivando assim o uso da linguagem e
a imaginação das crianças para as histórias infantis, trazendo fascínio e deixando fluir o seu imaginário e o
simbólico. As propostas e os materiais variados fortalecerão a convivência entre criança/criança e criança/adulto e
gerará desafios para a compreensão e articulação de novos saberes.

O momento da roda da conversa é um momento presente e muito importante em nossa rotina, onde a professora
utilizará de jogos de mímicas, músicas e mesmo brincadeiras tradicionais, discussão de combinados promovendo
um momento de acolhimento e segurança em pertencer àquele grupo. Nesta roda as crianças também trocarão
ideias e falarão sobre suas vivências, estarão sentados de modo que todos possam ver uns aos outros, fomentando
as conversas, estimulando as crianças a se expressar, promovendoo respeito pela fala de cada um, podendo assim
conhecer cada criança e observar quais são os temas e assuntos de interesse das mesmas.

Serão desenvolvidas atividades que estimularão a construção do conhecimento por meio de linguagens, como por
exemplo, marcação do dia da semana no calendário, brincadeiras com crachás contendo o nome das crianças, jogos
de diversos tipos, para que depois possam brincar sozinhas. No momento da roda deverão ser feitas discussões
sobre os projetos que serão trabalhados,para que possam participar do planejamento diário.

Faremos planejamentos onde possamos fazer integração de turmas,como por exemplo: visitas em outros
agrupamentos; recebendo as visitas neste dia poderemos fazer uma aula de culinária para saborearem juntos,
faremos teatros com a participação de crianças, professores e monitores, gincanas, circuitos, festas(festa da
família).
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O nosso espaço será organizado em diferentes salas ambientes, onde as turmas percorrerão durante o período em
que estarão na creche e cada uma delas refere-se a atividades de uma determinada área de conhecimento, e tem
como objetivo de despertar na criança a curiosidade e o interesse nas atividades propostas nestes espaços, que são:
Matemática, linguagem, ciências e artes. Além desses espaços temos outros espaços utilizados para o trabalho
coletivo, como parque, pátio, quiosque, tanque de areia e a sala de multiuso.

No espaço das artes realizaremos atividades de pinturas, texturas, recorte ecolagem,leitura dos diversos tipos de
artes, estimulando as crianças a experimentarem diversas técnicas e materiais, ampliando o seu vocabulário
eproduzindo assim suas próprias obras, onde aumentarão suas possibilidades de comunicação e compreensão,
poderão também conhecer obras e histórias de diversos artistas, onde emitirão suas ideias estimulando o
desenvolvimento do raciocínio. Faremos também a confecção de brinquedos,onde cada criança terá o seu, tanto
pode ser levado para casa, como pode ser deixado na creche.Trabalharei a coordenação, criatividade, imaginação,
por meio de atividades utilizando pincel, tintas, lápis, esponja, cola, tinta e outros materiais, aprimorando de forma
evolutiva, explorando os espaços, com atividades diversificadas.

Ao fim de cada atividade de artes, a ênfase será na valorização do material e conservação do ambiente agradável
para produção, mantendo organizado e limpo o espaço, valorizando o que foi produzido, incentivando a
criatividade de cada criança. Trazer um pouco de conhecimento da diversidade cultura Brasileira, Interpretação
visual. Enfim, permitir que a criança compreenda e conheça diversas culturas artísticas, através de contato visual,
utilizar diversos materiais recicláveis, manipulados e transformados em artes.

No espaço da matemática, trabalharemos com jogos diversos onde a turma se dividirá aleatoriamente em pequenos
grupos, sempre com mediação da professora. Também confeccionaremos alguns jogos, utilizando materiais
reciclados e outros, podendo assim desenvolvera criatividade, o raciocínio lógico matemático, noções de
quantidade, no caso a contagem geral da turma e a contagem, aniversariantes(dia, mês, ano), montar mercadinhos,
brincar de médico, brincar de casinha, brincar de escolinha, serão algumas das práticas para ajudar na socialização,
trabalhando momentos do dia-a-dia com acompanhamento direto para ajudar as crianças a falar, perguntar, expor
seus desejos e ideias. Enfim, observarei a necessidade das crianças, acompanhando saberes e progresso em seu
processo de ensino aprendizagem.

No Raciocínio lógico- matemático, o lúdico irá permitir o ensino prazeroso e divertido, a criança também aprende
pela interação com o meio. Os jogos são ferramentas muito importantes, e que possibilita contribuir para a criança a
fazer associação, relações quantitativas ou lógicas e assim encontrar respostas para determinar o certo e o errado,
permitindo que as crianças tenham um bom desenvolvimento.

Após trabalhar a ideia de quantidade, poderemos trabalhar a noção espacial com espelhos; circuitos com
obstáculos; linhas retas, onduladas, labirinto entre outros.

Estarei complementando atividades como: conhecimento do sistema numérico, por meio de rótulos de alimentos,
jogo de batalha de números, para entender o sequencial e valor posicional, labirintos, blocos de montar, jogos de
seriação e formas geométricas.

No espaço da ciência, iremos trabalhar o reconhecimento dos fenômenos naturais e sociais, utilizando fontes como
revistas, jornais, televisão, computador, entre outros à boa convivência social, a fim de estimular o interesse por
acontecimentos do seu cotidiano, em conversas onde possam expressar suas opiniões. Exemplos: Como está o dia
hoje? Como é minha casa? O que eu gosto de fazer? Quais animais que conheço? As partes do nosso corpo?
Alimentação? Os cinco sentidos? Entre outros. Realizaremos diversasexperiências, onde as crianças entrarão em
contato com diversos tipos de materiais e suas transformações, despertando a curiosidade, desenvolvendo o
raciocínio, criatividade, a linguagem,aguçando –as para novas descobertas.

Teremos também a sala de linguagem, iremos trabalhar a oralidade em rodas de conversas, contos, musicas, relatos
de fatos vividos, exposição de ideias, entrevistas, entre outros. Faremos uma leitura próxima da realidade deles,
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como crachás, rótulos, cartazes, placas desenhos, avisos, símbolos, incentivando a linguagem oral e escrita.
Entretanto os objetivos serão: Promover a situação de interação entre os alunos para poderem se expressar
(oralmente, escrita e corporal), proporcionar diversos tipos de leitura (manuseio de livros, rótulos, cardápio,
receitas, cartazes, entre outros.), relacionar palavras escritas com imagens, confecção de jornal, mural, projetos,
espelho; atividades estas que incentivará a criança a explorar, questionar, opinar, ampliar seu vocabulário e
desenvolver sua fala, reconstruir ou inventar uma história, conhecimento e reprodução oral de jogos verbais (trava
línguas, parlendas, adivinhas).Teremos ainda neste espaço a sala de vídeo, onde as crianças escolherão seus vídeos
de acordo ao planejamento que poderão ser transmitidos por aparelho de televisão ou data show, programando
assim a nossa ”sessão cineminha”, onde as crianças poderão se juntar com outros agrupamentos, proporcionando
momentos de integração.

Procuraremos trabalhar com materiais diversos, sempre reaproveitando aquilo que não apresentar risco para nossas
crianças. Além de materiais industrializados, trabalharemos bastante com materiais naturais e recicláveis que
estarão inseridos em nossos projetos e que faz parte do dia a dia da vida das crianças.

Faremos relatórios trimestralmente para que os pais/responsáveis possam ficar cientes do desenvolvimento dos seus
filhos, que é uma resposta ao nosso trabalho, utilizaremos de relatórios para avaliar não apenas as conquistas das
crianças, mas a dos profissionais também.

Notaremos que ao longo do ano, teremos necessidade de registrar aquilo que foi feito, para que futuramente
possamos analisar o que deu ou não certo. Contaremos com ferramentas importantíssimas para o nosso crescimento
que são: redes sociais, fotos, filmagens, reuniões pedagógicas e registros.

Os profissionais de educação do agrupamento III se reunirão para discutir os projetos que serão trabalhados durante
todo o ano.Projeto ”Janela para o mundo”, partindo do princípio de que a criança possui o direito de se desenvolver
no meio social de forma sadia, desenvolveremos atividades baseadas em conhecimento do cotidiano da criança,
ampliando e trazendo para a rotina do agrupamento.

“ O ambiente pedagógico tem de ser lugar de fascinação e inventividade. Não inibir, mas propiciar,
aquela dose de alucinação consensual entusiástica requerida para que o processo de aprender aconteça
como mixagem de todos os sentidos”. (ASSMANN,1998, p.29)

As experiências proporcionadas às crianças nesse projeto também serão de essencial importância, quanto à
manutenção dos valores morais do ser humano, que contribuirão, para resgatar o trabalho em grupo, desenvolvendo
sua identidade, visando a integração da comunidade, o respeito mútuo aos colegas, o respeito às diferenças e
diversidades étnicas e sociais. Tem por finalidade conduzi-la ao próprio conhecimento de sua história na
perspectiva familiar, sociocultural, visão da própria imagem, dentre outros fatores importantes para seu
desenvolvimento integral, proporcionando a socialização do saber, fazendo com que a criança pense suas hipóteses,
apresentando desafios, situações problemas, questionamentos e diferentes visões e posicionamento, proporcionando
às crianças a apropriação de quem ele é, e de onde está inserido.

No projeto” são tantas emoções, as crianças aprenderão acerca dos seus sentimentos e das emoções
experimentadas, através de informações e/ou respostas dadas pelas pessoas que convivem com elas.

WALLON, foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula.
Fundamentou suas ideias em quatro elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o
movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. As emoções para Wallon, têm papel preponderante no
desenvolvimento da pessoa.

Durante o projeto, serão desenvolvidas atividades diversificadas para que as crianças tenham a oportunidade de se
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admirarem e admirarem os seus colegas, demonstrando autonomia.

Trabalharemos também com o projeto” Quem conta, reconta... Faz de conta”, onde as crianças irão conhecer e
reconhecer obras da literatura Brasileira, que considero uma ferramenta de grande importância na Educação
Infantil, para que possam desenvolver a imaginação, enriquecer o vocabulário, podendo assim reproduzi-la em seu
cotidiano, além de resgatar e incentivar o gosto pela leitura.Este projeto, além de promover um momento de
integração com todos do grupo, trabalharemos com valores presentes em nossa sociedade, levando as crianças a
compreenderem o universo, e fazer a distinção do real com o imaginário.

No faz de conta a criança não representa apenas o mundo fantasioso da literatura infantil, mas também experiências
vivenciadas em seu cotidiano. Dessa forma, o faz de conta contribui para a construção da identidade infantil, assim
como afirma OLIVEIRA Z. R. (2007, p. 159).

“ Os jogos de faz de conta, particularmente, é ferramenta para a criação da fantasia, necessária a
leituras não convencionais do mundo. Abre caminho para a autonomia, a criatividade, a exploração de
significados e sentidos. Atua também sobre a capacidade da criança de imaginar e de representar,
articulada com outras formas de expressão. São os jogos. Ainda, instrumentos para aprendizagem de
regras sociais”. (OLIVEIRA, 2007, p. 159).

Este projeto, além de promover um momento de integração com todos do grupo, despertando o interesse e o gosto
pela leitura, ampliando assim o universo linguístico da criança, trabalharemos com valores presentes em nossa
sociedade, tendo como base os textos dos livros literários, levando as crianças a compreenderem o universo,e fazer
a distinção do real com o imaginário.

Atendendo a necessidade das crianças, teremos um projeto que será desenvolvido particularmente por cada
professora, onde através da observação será elaborado em sua individualidade as “ curiosidades da minha turma”.
Será observado o que durante o ano despertou maior interesse e curiosidade nas crianças, instigando-as com
pesquisas e informações sobre o assunto.

As atividades dos projetos serão desenvolvidas de acordo com a realidade de cada turma, ou de acordo com as
estratégias de cada professora, visando um bom desenvolvimento de seu trabalho individual.

Durante o ano teremos um momento de descontração e lazer promovido de forma coletiva no agrupamento III com
o objetivo de fazer uma integração das turmas priorizando o bem-estar e desenvolvimento de cada criança, sendo
que haverá uma troca de conhecimento e experiência entre as crianças e os profissionais da creche, uma vez que
envolveremos todos os profissionais; sendo eles limpeza, cozinha, monitoras e equipe gestora.

Essa integração se dará por meio dos passeios, piquenique, visita de uma turma para outra, refeitório, com os
agrupamentos I, II e III, que ocorrerão neste horário e espaço, teatro onde todas as crianças da creche, participarão
como atuante ou como telespectadoras, cineminha; que serão feito com as turmas de diversos agrupamentos, festa
da fantasia, que envolve todos os agrupamentos e os aniversariantes do mês que serão comemorados na ultima
sexta feira do mês com bolo e parabéns durante o horário do lanche. Devemos lembrar que comer não é apenas
uma necessidade do organismo, mas também uma necessidade psicológica e social, onde as crianças deverão sentir
prazer e alegria durante uma refeição, de partilhar e trocar alimentos entre colegas; de aprender a servir com
independência, (auto servimento) e de adquirir hábitos de higiene.

Durante esse ano teremos também as semanas educativas “semana Monteiro Lobato”, “semana da pipa sem cerol”,
“semana do idoso/família”, ”semana do livro”. Trabalharemos com brincadeiras, atividades lúdicas que
proporcionem momento de alegria e prazer às crianças, atividades de recorte e colagens, culinária, dobraduras,
conto e reconto de histórias, dramatizações, pinturas entre outras, previamente planejadas. Por último,teremos
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nossa festa de encerramento,que será discutida e planejada pelas professoras do agrupamento III e equipe gestora.

“Assumir um trabalho de acolhimento ás diferentes expressões e manifestações das crianças e suas
famílias significa valorizar e respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos
valores dos outros. Cada família e suas crianças são portadoras de um vasto repertorio que se constitui
em material rico e farto para o exercício do diálogo, aprendizagem com a diferença, a não
discriminação e as atitudes não preconceituosas. Estas capacidades são necessárias para o
desenvolvimento de uma postura ética nas relações humanas. Nesse sentido, as instituições de
educação infantil, por intermédio de seus profissionais, devem desenvolver a capacidade de ouvir,
observar e aprender com as famílias. (RCNEI´sVol.1, 1998, pag.77)”.

Avaliar na educação infantil exige do professor um olhar mais pedagógico, sem o objetivo de promoção ou
classificação, estar observando de forma contínua, o desenvolvimento da criança através de múltiplos registros
(fotos, filmagem), entre outros. Meu objetivo para avaliar será registrar e acompanhar o desenvolvimento da
criança, adaptando atividades quando necessário, estimulando avanços respeitando o ritmo individual e a etapa de
desenvolvimento em que a criança se encontra.
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Agrupamento III - F

Professora: Daniela Fabiana de Souza Teixeira

Quando o assunto é educação da criança pequena, sabe-se que a intervenção do professor é fundamental, portanto,
o papel do professor na vida e na educação infantil é de extrema importância, pois é ele quem vai mediar e
promover situações de aprendizado e construção do conhecimento.

Analisando as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil é possível identificar varias “orientações” a
fim de promover experiências de qualidade com interações e brincadeiras:

Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais,
expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade respeito
pelos ritmos e desejos da criança;
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Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de
vários gêneros e formas de expressão: gestual verbal, plástica, dramática e musical;

Possibilite às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e
escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;

Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;

Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas
ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;

Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus
padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade; Incentivem a
curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das
crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;

Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música,
artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança teatro, poesia e literatura;

Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; (BRASIL,
2010).

A CEI é um dos locais onde a criança passa maior parte do seu tempo. Sendo assim, fazem-se necessários espaços
lúdicos para suprir suas necessidades de brincar. A brincadeira está inserida na vida da criança. Na escola tem
como função o aspecto de auxiliar no seu desenvolvimento enquanto ser humano, e a construção do conhecimento,
aspectos esses que estão interligados. Brincar favorece a autoestima da criança e a sua interação com o mundo que
a rodeia, proporcionando situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Por meio
de jogos a criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. As brincadeiras são
ferramentas que desafiam a criança facilitando suas descobertas e a compreensão de que o mundo está cheio de
possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com alegria, emoção, prazer e vivência grupal. Brincar é
fonte de lazer, mas fonte de conhecimento que nos possibilita a considerar o brincar parte integrante da atividade
educativa.

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o
desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (LDB 9394/96, art. 29)

Agrupamento III F é composto por 30 crianças com faixa etária de três a cinco anos, no período da tarde e constitui
12 meninas e 18 meninos. As crianças do agrupamento foram escolhidas aleatoriamente pela equipe gestora,
separando somente irmãos. São crianças que já frequentaram esta instituição em anos anteriores e outras que nunca
frequentaram. As matrículas e rematriculas em sua maioria são crianças que moram nas proximidades da creche.

A organização da rotina diária proporciona á criança uma sequencia de acontecimentos que ela segue e
compreende, de forma à oferecer-lhes uma estrutura de acontecimento, permitindo que a criança se sinta
confortável e segura.

Organizar a roda da conversa, onde a criança pode trocar as ideias e falar sobre suas vivências e oferecer um
ambiente agradável para acolher as crianças. Para tal, pode-se utilizar jogos de mesa, jogos de encaixe, livros,
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música e massinha.

No cotidiano serão estabelecidas situações de cuidados básicos com as crianças visando o cuidado com sua higiene
pessoal e com a sua alimentação tendo em foco o educar de forma prazerosa disponibilizando as trocas de
conhecimentos, onde a criança constrói uma relação afetiva que favoreçam sua autoconfiança.

Uma boa relação entre as pessoas que fazem parte de um determinando grupo (neste caso o grupo escolar) é
essencial para tomar o ambiente agradável para aprendizagem. As crianças precisam sentir-se acolhidas e perceber
sua importância naquele local novo de permanência. Portanto, é de extrema importância o educador considerar as
expressões afetivas do seu aluno, uma vez que são anunciadas por gestos, expressões faciais postura,
comportamento. O seu papel não e somente atuar no espaço cognitivo, mas sim que suas atitudes refletirão
diretamente na dimensão afetiva e motora da criança, a partir desse conjunto se dará o seu desenvolvimento. O
afetivo é o que propicia a construção de valores, responsáveis pelas escolhas, vontades e interesses e isto acontece a
partir da interligação entre o motor e o cognitivo como afirma Mahoney (2004, p.18):

O afetivo é, portanto, indispensável para energizar e dar direção ao ato motor e ao cognitivo. Assim
como o ato motor é indispensável para expressão do afetivo, o cognitivo é indispensável na avaliação
das situações emoções e sentimentos.

Em roda, elaboraremos em conjuntos os combinados para o grupo de modo que todos possam respeitá-los e
cumpri-los. Os conflitos acontecem diariamente por diversos motivos. Cabe então ao docente ter a sensibilidade de
entender que esta aquisição é um processo gradual e dessa forma trabalhar para promover o desenvolvimento
integral. Quando o docente se depara com uma situação de conflito na sala de aula, a melhor postura é procurar
identificar quais as causas que geraram esses conflitos, pois afirma Galvão (2008, p.104):

“Quando maior clareza que professor tiver dos fatores que provocam os conflitos, mais possibilidade
terá de controlar a manifestação de suas reações emocionais e, em consequência encontrar caminhos
para solucioná-los. ”

Para contribui para o desenvolvimento da autonomia é que a criança tenha referências para situar-se na rotina da
escola. Autonomia será trabalhada diariamente, propiciar a ajuda entre as crianças, calcar o sapato sozinho,
alcançar o um objeto, distribuir tarefas, pegar seu caderno dentro da mochila e coloca em cima da mesa,
organização da sua mochila do lado de fora, lavam as mãos sozinhas, ir ao banheiro sozinho, pega seu copo dentro
da mochila, lancham e jantam sozinhos, guardam os seus pertences.

Acreditamos na construção, pelo sujeito, de sua própria aprendizagem; estamos dando ênfase à
curiosidade elaborada pela criança, e tentando abandonar os modelos preestabelecidos de respostas
definidas na formação operacional dos objetos. (PIAGET, 1995, p. 63).

Vamos propor para as crianças atividades que favoreçam interação através de trocas afetivas em situações lúdicas,
teatro, dinâmicas em grupo, brincadeiras de roda, desfile, contação de história em outro agrupamento, será
conduzida em ambiente agradável (Pátio), é uma grande oportunidade de desenvolvimento da imaginação infantil.
Esses momentos nos quais se abrem oportunidades importantes para construção social e cultural, formando
agrupamento fortalecido.

O acesso de novos conhecimentos e criar e propor diferentes linguagens de forma lúdica, através da comunicação
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encorajando a crianças desde pequenas a lerem histórias infantis, gibis, músicas, roda da conversa teatro,
reconhecendo assim sua identidade. Os materiais disponibilizados serão industrializados e confeccionados com o
grupo através de sucatas.

Neste ano iremos trabalhar semana educativa, abordaremos o tema Monteiro Lobato conhecer as obras de Monteiro
Lobato, desenvolver a imaginação, fantasia, a criatividade, no qual trabalharemos com personagens do Sitio do pica
pau amarelo através de confecção de cartaz, musicas, filmes, desenhos, conto, reconto e interpretação e contação de
histórias e lembrancinhas. Semana da pipa sem cerol, conscientizar as crianças que soltar pipas pode ser uma
brincadeira prazerosa, sem risco para ninguém, sem o uso do cerol. Levaremos as crianças ao campo para soltarem
as pipas e diversa brincadeira. Semana do Livro tem como objetivo de incentivar a leitura de forma lúdica e
prazerosa. Iremos confeccionar um livro coletivo. Semana Idoso, temos como objetivo a valorização do idoso,
respeitar os mais velhos e cidadania. Semana da Família apresentação de dança no palco e varias atrações. Semana
da Inclusão, sensibilizar aos alunos para um novo olhar sobre “diferenças” resgatando a cidadania e a inclusão da
diversidade. Iremos fazer uma gincana das deficiências em grupo.

Trabalharemos também os Projetos Janela para o mundo com a proposta pedagógica de possibilitar aos alunos a
interação com o mundo e suas dimensões de forma lúdica e prazerosa. Abrangendo novos conhecimentos sobre o
Brasil com o objetivo à valorização e o respeito às diferenças, a valorização da cultura regional, retomar
brincadeiras regionais e propor um diálogo valioso.

O Projeto São tantas emoções, trabalhar desde cedo com as emoções das crianças no dia a dia, mexer com vários
sentimentos, amor, alegria, raiva, tristeza, medo e tantos outros. O projeto é oferecer a possibilidades de entrar em
contato com os seus sentimentos, reconhecê-los e aprender que é possível falar sobre eles. Serão realizadas diversas
atividades, em situações estimulantes para que as crianças expressem livremente o que sentem.

Projeto Quem conta, reconta... Faz de Conta a proposta é desenvolver a imaginação, fantasia, curiosidade e a
criatividade das crianças. Incentivar gosto de ouvir história de diversos gêneros literários. Trabalharemos com
personagens literários com interpretação, dramatização e contação de histórias, colocaremos um tapete mágico para
momentos da leitura. Serão registrados os momentos mágicos deste projeto.

O Projeto Curiosidade da minha turma será desenvolvido particularmente na característica e interesse das crianças,
onde através das observações serão elaboradas.

Trabalharemos com projetos e com salas ambientes seguindo um cronograma, bem como os espaços utilizando
serão pátio, parques, tanque de areia, refeitório, quiosque com pia e quiosque sem pia, sala de aula e casa de boneca

Sala de matemática, estimular o raciocínio lógico, estabelecendo relações entre os conceitos: cor, forma, tamanho,
quantidade, peso e espessura. Desenvolver noções de grandeza e medidas; compreender noções de posições, tempo
e classificação; promover noções geométricas e de sequência. Desenvolver a noção de diferentes medidas em
relação aos objetos e ao tempo

Sala de ciência, promover aula diferenciada, a partir da vivencia e experiências dos alunos. Sala de Artes,
incentivar, estimular e desenvolver o hábito de desenhar, pintar, recortar, colar, confeccionar (brinquedos,
fantoches, personagens, jogos), cantar, dançar, dramatizar, encenar, apresentar. Desenvolver a criatividade, a
expressão verbal, escrita e corporal, a coordenação motora fina e grossa. Expressar a criatividade, utilizando
diferentes materiais. Apreciar, respeitar e cuidar das próprias atividades artísticas, bem como a dos colegas.
Identificar o ritmo da arte, por meio da sequência de formas e cores. Criar suas próprias sequências a partir das
formas sugeridas. Perceber as riquezas dos sons naturais e artificiais presentes no dia a dia. Criar desenhos através
da sua própria imagem e a imagem dos outros.

Sala de Linguagem, utilizar as mais diferentes linguagens para comunicar-se e expressar suas ideias. Adquirir o
hábito de ouvir, falar e organizar o pensamento, relatando fatos, ocorrências e experiências vividas. Desenvolver
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percepções visuais, auditivas e coordenação viso motora. Demonstrar interesse em escutar e contar histórias
infantis. Articular bem as palavras e as frases. Reconhecer o seu nome, o dos colegas e o da escola. Fazer leitura
(rótulo, objetos e símbolos) manusear livros didáticos e gibis, compreender e transmitir avisos, recados e
mensagens.

Casa de boneca, criar oportunidade para criança manifestar, suas ideias, sua linguagem, seus sentimentos, sua
criatividade e suas reações sociais e sua imaginação. Pátio e propor brincadeira livre, brincadeira dirigidas,
interação, brincadeiras com cordas, brincadeiras com bicicletas, dinâmicas em grupo e apresentação de teatro e
danças. Tanque de areia, brincadeiras com baldinhos, peneiras, pazinhas e brincadeiras livres.

No refeitório incentivar o autosservimento, desenvolver autonomia, a importância da alimentação. No parque,
brincadeiras livres e dirigidas para reforçar e estimular o convívio e interação com o outro.

Avaliação da aprendizagem é realizada de forma continua, ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem.
Observando-se o comportamento do aluno nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor através de diferentes
técnicas e instrumentos. No desempenho da atenção, interesse assimilação e aprendizagem, nas relações e
manifestações com os amigos e educadora, nas atitudes positivas ou negativas com relação as atividades,
capacidades de cooperação e aproveitamento de tempo.

Referencias Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 2010.

ALei de Diretrizes e Bases da Educação(LDB)

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfjWcAL/papel-professor-na-construcao-autonomia. Acesso em
11/03/2017.

4.11 - Plano de trabalho da Educação Especial.

Educação Especial

Professora: Aline

As diretrizes nacionais para a educação básica, definem educação especial como a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais em
conjunto com recursos e serviços de apoio organizados institucionalmente de modo a garantir a educação escolar e
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais
especiais.

Atualmente em nossa Unidade Educacional temos duas crianças que compõe educação especial, apresentando
deficiência auditiva e Síndrome de down, sendo a primeira do agrupamento I – A, e a seguinte do agrupamento III
– A, havendo também duas crianças em períodos de observação sem diagnóstico.
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"Todas as crianças devem aprender juntas sempre que possível, independentemente de quaisquer
dificuldades ou diferenças que eles possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às
necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e
assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de um currículo apropriado, arranjos
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade". (Brasil, 1994,
p.5)

A educação especial será conduzida pelos aspectos que visem à educação inclusiva, nessa linha de pensamento, a
educação inclusiva terá como ponto de partida o cotidiano, o coletivo, a escola e classe comum, onde todos os
alunos com necessidades especiais ou não, precisam aprender ter acesso ao conhecimento, à cultura e progredir no
aspecto pessoal e social. As crianças com qualquer deficiência, independentemente de suas condições físicas,
sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças que têm as mesmas necessidades básicas de afeto, cuidado e
proteção, e os mesmos desejos e sentimentos das outras crianças. Elas têm a possibilidade de conviver, interagir,
trocar, aprender, brincar e serem felizes.

"A educação especial e a inclusão constituem-se, assim, como duas faces de uma mesma moeda,
ambas caminhando lado a lado para não só assegurarem os direitos fundamentais dos alunos com
necessidades especiais, mas também para lhes facilitarem às aprendizagens que um dia os conduzirão
a inserção social, harmoniosa, produtiva e independente". (Tonetto, 2012, p.23)

A função do professor especializado em educação especial e infantil é participar da observação e do
acompanhamento do processo de desenvolvimento e aprendizagem nas atividades escolares, avaliando e ajudando
na elaboração de objetivos, delineando os conteúdos, as estratégias e procedimentos relativos à dinâmica da sala de
aula e de toda a rotina escolar.

No CEI Profº Pierre Weil as crianças portadoras de necessidades especiais, assim como as demais crianças serão
indispensáveis nas ações e atividades que visem à educação inclusiva, no principio da identidade, na construção da
pessoa humana em todos seus aspectos afetivos, intelectuais, moral e éticos, valorizando a diversidade na
convivência com as diferenças, com o imprevisível, com os conflitos pessoais e sociais, estimulando a criatividade
para resolução dos problemas, na construção de laços de solidariedade, nas atitudes cooperativas e no trabalho
coletivo proporcionando maior aprendizagem para todos. “A escola deve apresentar-se como um local
diversificado, que responde às necessidades, e apoia as diferenças e a aprendizagem de todas as crianças,
independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras” (Unesco, 1994, p.6)

As diferenças não devem constituir um critério de hierarquização da qualidade humana. Ser branco ou negro, rico
ou pobre, deficiente ou não deficiente são apenas algumas possibilidades de ser humano. Acreditar que existe uma
única possibilidade é desconsiderar a construção cultural e histórica do nosso processo de humanização. Neste
sentido, educação inclusiva significa muito mais do que a inserção da pessoa com deficiência na escola comum,
significa muito mais do que adaptação de recursos, prédios e mobiliários. A educação inclusiva veio para mostrar
que somos uma sociedade que descrimina, mas, assim como discriminamos, podemos aprender a acolher e
respeitar, pois, como afirma Nelson Mandela “... ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de pele, por sua
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e, se pode aprender a odiar, podem
aprender a amar”.

Os projetos pedagógicos: terão adaptações necessárias, apoio didático especializado e planejamento, considerando
as necessidades educacionais de todos os alunos. O professor da classe regular assume a responsabilidade pelo
trabalho pedagógico e recebe apoio do professor especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos para a
identificação das necessidades educacionais especiais na avaliação do processo de desenvolvimento e
aprendizagem e no planejamento e organização das metas.
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Organização da didática, do tempo e do espaço: Essa organização diz respeito à introdução de recursos e materiais
necessários para que a criança com necessidades especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-
se, de ajustes, enriquecimentos ou modificações introduzidas nos procedimentos metodológicos e didáticos
adotados pela escola para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. O tempo refere-se à rotina
diária, que deve acompanhar as demais crianças, porém quando necessário deverá ter um apoio individualizado,
algumas crianças com deficiência poderão necessitar de mais tempo para a construção de vínculos afetivos, para se
sentirem seguras e assim se adaptarem ao grupo e interagir com os colegas e professora, daremos o tempo
necessário, respeitando o ritmo de cada criança; E o espaço será favorável para todo esse desenvolvimento, sendo
um espaço inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante que reforça os pontos fortes, reconhecendo as
dificuldades e se adaptando às peculiaridades de cada aluno. As adaptações curriculares são estratégias para
promover maior eficácia educativa, a fim de contribuir, de forma mais coerente, com o sistema de inclusão, as
adaptações curriculares se caracterizam pela procura de uma maior flexibilidade e dinamismo, os recursos
especializados não se restringem só aos docentes de educação especial, um vez que, na maioria dos casos de alunos
com necessidades especiais, o recurso a outro especialista é uma constante.

"Os consultores e especialistas tal como psicólogos, terapeutas da fala e de linguagem e todos aqueles
com saberes específicos nas áreas que dizem respeito aos aspectos da necessidade especial são
necessários em muitas situações. Contudo, este tipo de pessoal especializado é, na maioria dos casos,
escasso, sendo necessário, perante está situação, considerar-se um apoio mais ativo". (Tonetto apud
Potter, 1997, p.79)

A prática pedagógica especial será em conjunto com o professor de sala, orientando - o para que a mesma seja cada
vez mais inclusiva, faremos adaptações em materiais e/ou na rotina, para que a criança especial possa ser melhor
compreendida e se desenvolva dentro de suas características, quando necessário será realizado trabalhos que visem
um olhar mais direcionado à criança com necessidades especiais, para que possamos conhece – lá melhor e
entender as suas reais dificuldades, fazendo com que a prática pedagógica da creche seja coerente com a inclusão.

A avaliação do desenvolvimento desses alunos portadores de necessidades especiais acontecerá de forma global, de
maneira qualitativa dos aspectos referente à competência social, necessidades emocionais, estilos cognitivos, forma
diferenciadas de comunicação, elaboração e desempenho nas atividades, uma maior valorização das
potencialidades, das aptidões, dos interesses e do empenho do aluno com necessidades educacionais especiais para
a realização das atividades, na participação nos projetos e trabalhos coletivos. Assim, o processo de avaliação na
perspectiva da educação inclusiva e da aprendizagem significativa não estará centrado apenas no desenvolvimento
de habilidades e competências, nem na capacidade de assimilar conteúdos e acumular informações, mas sim na
possibilidade de pensar, fazer escolhas, agir com autonomia, relacionar-se com o outro e com o objeto de
conhecimento, de comunicar-se, expressar sentimentos, idéias, resolver problemas, criar soluções, desenvolver a
imaginação, e ter realmente a participação da criança com necessidades educacionais especiais nos momentos de
aprendizagem.
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4.12 - Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Estamos aguardando orientações para a construção da CPA.

4.13 - Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional
envolvido, tempo, local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação.

NÃO SE APLICA.
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