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1 - Objeto da parceria
Desenvolvimento da celebração do objeto de execução de atividades de atendimento educacional as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11
(onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica em complementação à Rede Municipal de Ensino
do Município de Campinas, na Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil - CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, localizado
Rua João da Rocha, Nº 14 – Bairro: Residencial São José– Município: Campinas – Estado : São Paulo – SP.
Etapas ou fases de execução do objeto:

O prazo previsto da execução das atividades e serviços será contado a partir do dia 01/02/2021 e se estenderá até o dia 31/01/2023, ou seja, 24
(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por até o limite de 60 (sessenta) meses.

2 - Caracterização e organização pedagógica
2.1 - Autorização de funcionamento e demais atos legais, tais como: portarias, comunicados e notificações
relacionados ao funcionamento do CEI
Tipo do Descrição do Data do Nº do
Descrição Complementar
Ato
Tipo do Ato
Ato
Ato
DECRETO CRIAÇÃO
06/02/2015 18.645 DECRETO PUBLICADO EM 09/02/2015
LEI
DENOMINAÇÃO 12/05/2016 15.209 LEI PUBLICADA NO DOM EM 13/05/2016
SME
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 10/03/2020
AUTORIZAÇÃO - PORTARIA SME Nº018 - DOM 11/03/2020.
Nº 018
CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, ALTERA O DECRETO N 17308, DE 07 DE
DECRETO DENOMINAÇÃO 22/10/2020 21128
ABRIL DE 2011 E DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS.

2.2 - Horário de funcionamento
Horário de Funcionamento da Escola: 07:00 às 18:00

Horário de Atendimento dos Turnos:

Turno
MANHA

Início Término
07:00 11:00

TARDE
13:00 17:00
INTEGRAL 07:00 18:00
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2.3 - Identificação, histórico do CEI e as características socioeconômicas e culturais da comunidade escolar
CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO
No ano de 1999, surge em Campinas o bairro Residencial são José, localizado na região Sudoeste, com pouca infraestrutura e foi somente com o
apoio da COHAB que o bairro iniciou o seu desenvolvimento.
O bairro era caracterizado somente pela divisão dos lotes, inicialmente 230 terrenos, que foram distribuídos para a população de baixa renda.
Com o passar dos anos e com dificuldades deu-se início a construção de pequenas casas, surgindo em seguida a necessidade de alguns
moradores montarem pequenos comércios.
Um dos primeiros moradores conhecido com Silvano abriu o primeiro mercadinho onde era comercializado apenas produtos básicos. Aos poucos
o bairro estava entrando no processo de urbanização. Os moradores criaram uma comissão de representantes do bairro onde se uniram com o
objetivo de trazer melhorias para o bairro como, asfalto, escola, entre outros.

O bairro teve outra grande conquista que foi o asfalto, melhorando muito para os moradores e modificando o aspecto do bairro, onde mais tarde,
surgiram linhas de ônibus para atender aos moradores que antes dependiam de apenas 1 linha.
Entre os anos de 2002 até 2004 o bairro já disponibilizava de uma escola grande que atendia a necessidade dos moradores e até mesmo dos
bairros vizinhos.
Hoje, o bairro já possui uma boa infraestrutura atendendo aos moradores, onde há chances de melhorias.
No dia 24 de junho de 2016 ás 10:00 hs da manhã foi inaugurado o Centro de Educação Infantil CEI Bem Querer Pastor Rogério Leandro Portela
Santana, localizado no bairro Residencial São José em Campinas.
A unidade tem capacidade de atendimento para 370 crianças na faixa etária de 4 meses a 5 anos dando início em suas atividades no dia 01 de
Agosto de 2016.
O Cei Rogério Leandro Portela Santana fica situado na região Sudoeste de Campinas e atende as comunidades dos bairros do entorno do
Residencial José que em destaque estão Parque Dom Pedro II, Vila Vitoria, Residencial Porto Seguro, Rosário, Jardim Marajó, Dic ,Mauro
Marcondes, Parque União da Vitoria, Campinas Verde.
No 1º semestre do corrente ano, 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
A faixa etária predominante dos
etária entre 40 e 50 anos.

poder aquisitivo mediano.
genitores está entre 20 a 30 anos, mas temos também uma parcela de

A grande maioria com escolaridade em
número.
O sustento da família vem da

feminino com maior

contribuição do casal.

As moradias são, na sua maioria, de
recebem correspondência e com uma boa
Em relação ao transporte: 83
transporte publico e somente 7

ensino médio, entretanto com nível superior destacou-se o sexo

genitores com a faixa

alvenaria, na média com 6 cômodos, água encanada, rua asfaltada e
infraestrutura comunitária.

crianças vem para a creche a pé, 61 crianças utilizam veículo
crianças utilizam transporte escolar.

saneamento básico,

próprio ,é 37 crianças utilizam

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 possui atendimento médico particular como beneficio cedido pelo empregador.
Das crianças atendidas pelo CEI temos 169 do sexo masculino, 170 do sexo feminino, totalizando 339 crianças.
Quanto à etnia temos 198 brancas, 17 negras, 100 pardas, 01 amarelas, e 23 não declaradas .
Através dos dados coletados na pesquisa percebemos que a comunidade atendida pelo CEI se caracterizada pela não prioridade á cultura .A
comunidade não investe em leitura ,lazer e artes(cinema,teatro,exposição, entre outros).
No seu tempo livre a comunidade opta por investir seu tempo na permanência doméstica assistindo televisão, indo ao Parque, Shooping
Center.

2.4 - Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de
cada turma e os recursos físicos e materiais
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Sala Prédio
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

1

Período
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL

Ano
Turma Metragem Capacidade Matriculados
AGRUPAMENTO I
A
45.71
28
22
AGRUPAMENTO I
B
45.98
28
23
AGRUPAMENTO II
B
45.70
30
18
AGRUPAMENTO II
A
47.70
30
17
AGRUPAMENTO II
C
45.90
30
17
AGRUPAMENTO II
D
45.70
30
17
AGRUPAMENTO II
E
45.91
30
17
AGRUPAMENTO II
F
45.98
30
18

MANHÃ AGRUPAMENTO III

A

58.48

30

32

TARDE

B

58.48

30

29

AGRUPAMENTO III

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

*Reunião de trabalho conjunto da Equipe Gestora todas as Quartas-feiras às 14h30 dentro do CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana.
*Reunião de Diretores todas as Quartas-Feiras no período da manhã no NAED Sudoeste.
*Reunião de Orientadoras Pedagógicas todas as Segundas-Feiras no período da manhã no CEFORTEP.
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2.5.2 - De professores

NOME

FUNÇÃO

JORNADA

HORÁRIO DE

HORÁRIO

FORMAÇÃO /

TRABALHO

DE

HABILITAÇÃO

FORMAÇÃO

Bruna
Vengres
S.
Camacho

PROFESSORA 44 HORAS 07:00 às 17:15
DE
EDUCAÇÃO

dos
Santos

DE

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

(QUINTA)

INFANTIL

Carolaine PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
Pereira M.

11:00 às
13:00

SEMANAIS

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

SEMANAIS

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

Claudineia PROFESSORA 22 HORAS segunda/quarta
da Silva

DE

SEMANAIS e sexta: das

EDUCAÇÃO

07:00h às

ESPECIAL

11:15h

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA/

13:00
NEUROPSICOPEDÁGOGIA
(QUINTA)

terça-feira :das
13:00h às
17:15h
Quinta-feira
:das 11:00h às
17:15h

Daniela
Smaniotto
Marques

PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
DE

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

SEMANAIS

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

Leonice
Batista da

PROFESSORA 22 HORAS 13:00 às 17:15
DE

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

SEMANAIS

Silva

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

Lopes

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

11:00 às 17:15
(QUINTA)

Letícia

PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

Caroline

DE

SEMANAIS

de Brito

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

Correia

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

Michelly
Silva de

PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
DE

SEMANAIS

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00
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Oliveira

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

Miriam F. PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
Malafaia

DE

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

SEMANAIS

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

07:00 as 13:15
(QUINTA)

Sheila da PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
Silva C.
Costa

DE

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

SEMANAIS

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

Susie
Lidiane

PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
DE

Silva S. de EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

Oliveira

QUA, SEX)

INFANTIL

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

SEMANAIS

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

Tatiana
Luma
Nogueira

PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
DE

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

SEMANAIS

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

INFANTIL

QUA, SEX)

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

Tatiane

PROFESSORA 22 HORAS 07:00 às 11:15
DE

Cinack

EDUCAÇÃO

(SEG, TER,

INFANTIL

QUA, SEX)

dos
Santos

11:00 às

SUPERIOR/ PEDAGOGIA

13:00

Tarello

SEMANAIS

(QUINTA)

07:00 às 13:15
(QUINTA)

2.5.3 - De agentes de Educação Infantil, AEI, e Monitores de Educação
A contratação das monitoras é realizada de acordo com o Termo de Referência Técnica no item 5.2.2. As turmas dos agrupamentos I e II, além do
professor, também deverão contar, durante todo o período de atendimento às crianças, com Agentes de Educação Infantil ,organizados de acordo
com os módulos, conforme subitens abaixo:
I.01 (um) Agente de Educação Infantil para cada grupo de 8(oito) crianças de AGI;
II.01 (um) Agente de Educação Infantil para cada grupo de 12(doze) crianças de AGII;
Além destes profissionais ,a unidade contará com Agentes de Educação Infantil volante.
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Nome

Função

Jornada

Horário de

Refeição /

Refeição /

Horário de Formação

FORMAÇÃO /

Trabalho

descanso

descanso (dia

entre pares

HABILITAÇÃO

de Formação)

Andreia B.

Agente

Medeiros

Educacional

Andreia C.

Agente

Lisboa Silva

Educacional

Caroline

Agente

Jacome

Educacional

32h

32h

44h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino médio

18h

11h

completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

Completo

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

Completo

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

8h às 18h

-

12h às 13h12

Germano

Crislaine H.

Agente

Costa dos

Educacional

32h

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

Santos

Cynthia

Agente

32h

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

Rauany de F. Educacional
R. Pinheiro

Daiane A.

Agente

Souza

Educacional

Fabiana V.

Agente

da Silva

Educacional

Fernanda

Agente

Niely da S.

Educacional

32h

32h

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

18h

11h

cursando

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

Completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

Gasparino

Geise C. Da

Agente

S. Marques

Educacional

Gilmara dos

Agente

Santos

Educacional

32h

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino médio

18h

11h

completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

Completo

Cavalheiro

Karina

Agente

Romano

Educacional

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino médio

18h

11h

completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

Barcelos

Kelen C.

Agente

Lima

Educacional

32h

Ferreira

Kelly C.

Agente

Sberci

Educacional

Maria

Agente

Angélica F.

Educacional

32h

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

18h

11h

Completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

cursando

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

Completo

5ª Feira das 9h às

Ensino médio

11h

completo

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

Oliveira

Maria

Agente

Betânia S.

Educacional

32h

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

Esteves

Marinês de

Agente

32h

O.C.Almeida Educacional

Maria

Agente

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

18h

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h
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Santana

Educacional

18h

11h

Completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

cursando

5ª Feira das 9h às

Ensino médio

11h

completo

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

11h

cursando

A.Benevides

Michele

Agente

Orsoli

Educacional

Milaine

Agente

Conceição

Educacional

32h

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

18h

Begnossi

Mirian C.

Agente

Oliveira

Educacional

Sandra

Agente

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

18h

32h

Regina G. da Educacional

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

18h

11h

cursando

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

Completo

5ª Feira das 9h às

Ensino médio

11h

completo

Silva

Sirley de

Agente

Fátima S.

Educacional

32h

Carlos

Talita

Agente

Lacerda de

Educacional

32h

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

Moura

Thais

Agente

Meireles

Educacional

44h

7h às 17h

-

11h às 12h12

Andrade

Thamires K.

Agente

de Lima

Educacional

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

18h

11h

Completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

Alves

Vanessa

Agente

Célia Luna

Educacional

Vanessa M.

Agente

B.Villaroel

Educacional

Vitória C.B.

Agente

Costa

Educacional

Vitória R. da

Agente

32h

32h

32h

32h

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

18h

11h

Completo

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino médio

16h

completo

Mata Borges Educacional

Viviane A. A. Agente
Serra

Educacional

Vivileide Z.

Agente

Tavares

Educacional

32h

32h

11h45 às

13h às 13h1511h às 12h

5ª Feira das 9h às

Ensino Superior

18h

11h

cursando

7h às 13h15 11h45 às 12h13h às 14h

3ª Feira das 14h às

Ensino Superior

16h

cursando

2.5.4 - De funcionários
NOME

FUNÇÃO

CARGA HORÁRIO HORÁRIO
HORÁRIA
DE
DE
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TRABALHO ALMOÇO
Verusca Cristina

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

da Silva

Flávia
Aparecida
Rocha
Rafaela de
Moraes
Machado

44 HORAS

12h às
13h

ASSISTENTE
40 HORAS
9h às 18h
ADMINISTRATIVO SEMANAIS

12h às
13h

44 HORAS

Oliveira

SEMANAIS

Rodolfo
dos Santos
Fernandes

ZELADOR

Sandra Cristina

AUXILIAR DE COZINHA

Bianchi Rodrigues

44 HORAS
SEMANAIS

44 HORAS

8 h às 18 h

11h30 às 12h42

8 h às 18 h

12h30 às
13h42

7 h às 17 h

12 h às 13h12

7 h às 17 h

12h12 às 13h24

7 h às 16h47

11 h às 12 h

7 h às 16h47

11 h às 12 h

8 h às 18 h

12h30 às 13h4

7 h às 17 h

11 h às 12h12

8 h às 18 h

12h30 às 13h4

7 h às 17 h

11 h às 12h12

SEMANAIS

AUXILIAR DE COZINHA

Faria

Dilssa da

11h30 às 12h42

ASSISTENTE
40 HORAS
7h às 16h
ADMINISTRATIVO SEMANAIS

Antonio Bonfim de ZELADOR

Neyde Soares

8 h às 18 h

SEMANAIS

44 HORAS
SEMANAIS

COZINHEIRA

Consolação

44 HORAS
SEMANAIS

Rodrigues

Elaine Domingues COZINHEIRA

44 HORAS

de Siqueira Costa

SEMANAIS

Denise
Severino
de Morais

SERVENTE DE LIMPEZA

44 HORAS
SEMANAIS

Doralice
Valderrama

SERVENTE DE LIMPEZA

44 HORAS
SEMANAIS

Lúzia Pereira dos
Santos Ribeiro

SERVENTE DE LIMPEZA

44 HORAS
SEMANAIS

Sthéfani Vicente
Gomes

SERVENTE DE LIMPEZA

44 HORAS
SEMANAIS

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou
privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior). A Lei reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição Federal.
Estabelecendo os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em
regime de colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Em contrapartida o documento das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, tem por finalidade ser um processo contínuo de
reflexão e ação sintetizando a complexidade do pensamento pedagógico na Educação Infantil; bem como, orientar os processos educativos nas
Unidades Educacionais.
OBJETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A prática da educação infantil, no CEI ROGERIO LEANDRO PORTELA SANTANA se organizará dentro dos objetivos da Educação Infantil, baseado
no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de modo que a criança possa:
• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de
suas limitações;
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua 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 articular seus interesses e pontos de vista com os demais,
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes
que contribuam para sua conservação;
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• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido,
expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez
mais sua capacidade expressiva;
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a
diversidade.
OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os objetivos principais da educação especial são:
·
A escola inclusiva tem como objetivo, promover a educação para pessoas com necessidades especiais no mesmo meio das outras pessoas,
garantindo que todos os alunos atinjam com êxito as aprendizagens, independentemente das suas dificuldades e/ou diferenças ao nível
cognitivo, emocional e social.
·
Tem também por objetivo abrir espaço para todas as crianças, inclusive para as crianças com necessidades especiais é um objetivo cada
vez maior das escolas regulares;
·
Consolidar a construção e estruturação de um processo pedagógico plural e inclusivo;
·
No sentido de assegurar o direito à diferença, respeitar os projetos individuais de existência, bem como atender e valorizar os distintos
saberes e capacidades de cada um;
·
Proporcionar às crianças portadoras de necessidades especiais a promoção de suas capacidades, envolvendo o desenvolvimento pleno de
sua personalidade;
·
Contribuir para que a criança com necessidade especial, tenha condições de ter uma participação ativa na vida social;
·
Proporcionar as mesmas maior autonomia;
·
Garantir o acesso de todos os alunos ao ensino regular (com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de
ensino);
·
Formar professores para o atendimento educacional especializado (AEE) e demais professores para a inclusão;
·
Prover acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, comunicações e informação;
·
Estimular a participação da família e da comunidade;
·
Oferecer o AEE (Atendimento Educacional Especializado).
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2.7 - Matriz curricular
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
MATRIZ CURRICULAR INFANTIL

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

E0862 - CEI BEM QUERER ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

Semanas: 40 semanas

O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com o conhecimento e a
cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade
expressiva das adversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. As ações educacionais devem
garantir experiências que envolvam:
I – relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de
expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II – vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a
diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a partir de contextos significativos que recriam as
práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV – relações com variadas formas de expressões artísticas:
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
V – vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;
VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre os sujeitos e
grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de
diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos
socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização,
na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII – relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação
para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras;
X - usos de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o
conhecimento e a cultura .
Carga Horária Total: 800 horas

2.8 - Proposta Curricular

Toda proposta pedagógica será pautada no bem estar da criança e dará oportunidade a ela de ter de se desenvolver na infância. Pensaremos o
Projeto como lugar de cuidado e aprendizagem, um dependendo do outro em sua totalidade e estará embasado na Resolução CME 01/2016 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 nos seguintes ações educacionais:
relações sociais e culturais da criança;
vivencias narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita ;
relações quantitativas;
- relações com variadas formas de expressões artísticas;
- vivencias éticas e estéticas;
- promoção de vivencias com o conhecimento e a cultura na sua diversidade;
- interações que permitam a autonomia da criança;
- relações com o mundo físico e social;
- interações com as manifestações e tradições culturais,prioritariamente locais e regionais e
uso de recursos tecnológico e midiáticos.
A estas ações cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver experiências prazerosas na escola e que esta não pode ser
pensada como instituição da família, mas como ambiente socializador diferente do familiar. Cada ações será desenvolvido de acordo com a faixa
etária das crianças.
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2.9 - Calendário Escolar
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2.10 - Programas e Projetos

Conforme BARBOSA;
"Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis,
imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade de organização". (Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, p.31)

Partindo desse pressuposto, entendemos os projetos como uma grande e potente ferramenta de trabalho. Pois os projetos possibilitam que a criança aprenda através de múltiplas linguagens, socialize com seu
grupo, investigue, questione, assimile e descubra o desconhecido através de suas vivências. Deste modo contamos com alguns projetos elaborados pela equipe e um deles trás consigo a concepção de escuta
ativa das crianças, de modo a ser sensível ao que eles querem aprender, que demonstrem curiosidades, que tragam falas e apontamentos sobre quaisquer assuntos. Precisamos estar atentos e ter a
consciência de o quanto isto é importante para as crianças, o respeitar de seus bagagem e o ouvir de suas curiosidades. Sendo assim, temos a possibilidade de trabalhar temas signiﬁcativos e encantadores
com as crianças, conforme afirma LIPMAN;

“Cada assunto pode desdobrar-se construir sobre si mesmo, questionar-se, iluminar-se a partir de dentro e erguer pontes com as disciplinas parceiras. (...) Aﬁnal de
contas, o mais importante não é que o professor consiga dar toda matéria, mas sim que os alunos adquiram os signiﬁcados que estão disponíveis no assunto em questão”.
Lipman (1997) apud - Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, p. 42).

Pensando nesse pressupondo a CEI Rogério Leandro Portela Santana tem como objetivo trabalhar com projetos que agreguem na vida de nossas crianças, famílias e comunidade. E nada melhor do que
construirmos um tema gerador que instiga e amplia nossa concepção do novo, que aguce nossa criatividade e descobertas, o tema gerador será “Um mundo ao meu redor.” A partir dessa escolha foram
montados projetos que serão trabalhados no decorrer do ano letivo, seguindo as diretrizes curriculares municipais em consonância com a BNCC .

AGRUPAMENTO I

TEMA GERADOR: O mundo ao meu redor

PROJETO: Aquarela – Um mundo de cores e sensações

TURMAS: AG I A / AG I B

PROFESSORAS: Daniela Smaniotto Cardoso / Tatiana Nogueira

DURAÇÃO: Semestral

“Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida
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De uma América a outra consigo passar num segundo
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo.”
Vinicius De Moraes

INTRODUÇÃO
Nos primeiros anos de vida, as crianças estão imersas no universo das imagens. Começam a perceber que podem agir sobre papéis ou telas provocando mudanças e produzindo algo para ser visto.

O desenvolvimento das crianças na Educação Infantil depende das oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo mundo que as cerca. Oferecer diferentes materiais às crianças é uma maneira de
ampliar a capacidade de expressão delas e contemplar as inúmeras possibilidades que se apresentam diante das atividades que envolvem os sentidos.

JUSTIFICATIVA

O projeto “Aquarela – Um mundo de cores e sensações” parte do princípio que, através da exploração de diferentes materiais, os pequenos ampliam a capacidade de expressão e o conhecimento do
mundo. O universo infantil é rico de significados e imaginação, realizamos um projeto que proporcionasse um mundo de possibilidades e experimentação.

Tais atividades possibilitam um desenvolvimento amplo e prazeroso em que as crianças ampliam a capacidade de explorar texturas, sabores, cheiros e cores de diferentes formas. Crianças até os dois
anos têm seu corpo como forma principal de expressão e para ser signiﬁcativo é necessário sentir, experimentar e tocar; estimulando todas as percepções (olfativa, gustativa, tátil e auditiva) e descobrindo as
possibilidades corporais, pois é através do movimento que a criança expressa suas emoções, pensamentos e ideias.

ESCUTA ATIVA

É necessário promover a escuta da criança, considerando que ela é um sujeito que tem suas particularidades, desejos enecessidades próprias.

Esta abordagem contribui para que ela seja protagonista do processo de aprendizagem, tendo em vista que este processo ocorre de forma mais eﬁciente quando a criança pode expor seus interesses e
curiosidades, garantindo assim um desenvolvimento saudável de forma integral.

“Uns acreditam que o critério mais importante é o de resultados, para nós, são os processos, principalmente o da escuta. Isso tem mais valor”

Deanna Margini
Reggio Emilia

OBJETIVO GERAL

O principal objetivo é que as crianças experimentem sensações diferentes para que assim elas possam descobrir as suas possibilidades, se apropriando do esquema corporal e participando de atividades
prazerosas e, ao mesmo tempo, educativas. Trabalhar a motricidade ﬁna a partir da exploração de diferentes materiais. E proporcionar o desenvolvimento das expressões e dos sentidos através de atividades
lúdicas e da experimentação de diversos materiais.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Desenvolver a imaginação e criatividade;

Explorar diferentes materiais, observando seus aspectos e características;

Manusear diferentes formas e diferentes tipos de materiais;

Desenvolver capacidade motora para encaixar, amassar abrir, fechar;

Estimular a percepção visual;

Perceber o tato;

Despertar o gosto pela arte;

Estimular o autoconhecimento;

Identificar os órgãos sensoriais;

Estimular a exploração do meio a sua volta.
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EIXOS/ÁREAS CONTEMPLADAS

O eu, outro e o nós:

Explorar o ambiente em que esta inserido; Realizar observação de plantas e animais; Conhecer diferentes texturas; Descobrir diferentes sensações.

Traços, sons, cores e forma:

Manipulação de diferentes objetos e materiais; Utilizar diversos materiais, sobre diferentes superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação;

Escuta, fala pensamentos e imaginação:

Serão promovidas situações de comunicação oral, principalmente nas rodas;Observação e manuseio de material impresso (revistas, livros, etc.);

Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações:

Noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras e músicas; Manipulação e exploração de objetos e brinquedos, e diversas matérias; Circuitos com diferentes texturas.

Corpo, gestos e movimentos:

Pular obstáculos, dar cambalhotas, saltar, rolar; Desenvolvimento da coordenação motora por meio de explorar os materiais; Danças, gestos e ritmos corporais; Jogos e brincadeiras de preensão,
encaixe, lançamento.

METODOLOGIA

Tendo em vista o cenário vivenciado neste momento atípico de pandemia, o projeto será iniciado de forma remota, os meios de comunicação e interação com as crianças e famílias serão os aplicativos
whatssap, facebook e plataforma google meet, onde por meio destes serão enviados vídeos educativos e de entretenimento, visando trabalhar nos vídeos conteúdos como:

• Exploração de meios, como tintas, água, areia e terra;

• Proporcionar circuitos com obstáculos, utilizando cadeiras, mesas, panos, caixas de papelão, etc.;

• Músicas e jogos de imitações;

• Atividades com objetos recicláveis;

• Exploração de diferentes matérias e texturas;

• Preparo de receitas;

• Atividades sensoriais;

• Exploração dos sentidos: tato, visão, audição e paladar.

AVALIAÇÃO

A avaliação ocorrerá de modo contínuo, a partir da observação dos alunos pela professora durante todo o desenvolvimento do projeto. As professoras realizarão registros durante todo processo de
aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Conhecimento de mundo. Volume 3. Ministério da Educação. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf>.
Acesso: 08 fev. 2019.

TEMA GERADOR: O mundo ao meu redor

PROJETO: Tudo sobre Mim

TURMAS: AG I A / AG I B

PROFESSORAS: Daniela Smaniotto Cardoso / Tatiana Nogueira

DURAÇÃO: Semestral

“A criança deve ser vista como única e singular, e como um sujeito ativo que tem possibilidade de ir mais além, nas mais diferentes linguagens. É justamente aí que está a
beleza da vida.”
Marília Dourado

INTRODUÇÃO

Desde que nasce a criança é um indivíduo em desenvolvimento, atuante no mundo que está inserida. Ela estabelece relações com o mundo que a cerca construindo experiências sobre ela mesma e
sobre o ambiente.

Nos primeiros meses de vida o bebê passa por transformações muito significativas, por exemplo, com o tempo ele vai começando a se localizar no ambiente, desenvolve a mobilidade e passa a identificar
as pessoas com as quais se relaciona. Aos poucos vai percebendo que é um ser distinto dos demais e vai diferenciando o eu do outro.

Já no início da primeira infância os espaços (ambientes) e brincadeiras devem ser trabalhados de modo a propiciar aos bebês seu desenvolvimento integral. A criança brinca para conhecer, pois brincando
testa, experimenta, sente, descobre, organiza o mundo que a cerca e enfrenta novos desaﬁos. Dessa forma, é importante oferecer ao bebê um ambiente adequado, seguro, com certa diversidade de objetos,
adequados ao seu desenvolvimento, ao alcance, onde possa, explorar, se movimentar e descobrir.

Os momentos de contato com os adultos são de igual importância aos momentos em que as crianças ficam “sozinhas” num ambiente acolhedor e estimulante para seu desenvolvimento.

O bebê que, em seu lugar habitual, tem a oportunidade de encontrar, dia após dia, brinquedos e objetos familiares, tem a possibilidade, quase desde o nascimento e durante todo o seu primeiro ano (e
nos seguintes), de exercitar e desenvolver suas competências. Cada vez se faz mais hábil, cada vez aprende mais coisas sobre os objetos que o rodeiam, sobre suas dimensões, suas formas, suas qualidades.
Mas, sobretudo, aperfeiçoa as suas competências aprendendo a estar atento aos resultados dos seus atos.

Os bebês estão, segundo Piaget, na fase de desenvolvimento denominada por ele de período sensório-motor, no qual desenvolvem a capacidade de reconhecer a existência de um mundo externo a eles.
Mundo este conhecido por meio dos sentidos. A inteligência, também, começa a ser construída no período sensório-motor. (SEBER, 199, p. 19)

JUSTIFICATIVA

Este projeto visa oportunizar aos bebês a possibilidade de brincando explorar o seu corpo explorar e experimentar o mundo que os cerca, permitindo que aumentem o seu repertório de sensações
explorando texturas, sabores, cheiros, sons e cores de diferentes formas e que tenham experiências que os possibilitem perceber-se como seres únicos, ampliando sua capacidade de expressão, de
conhecimento de si e do mundo. Isso, sempre de uma forma lúdica e prazerosa.

ESCUTA ATIVA

Ao escutar as crianças são encorajadas a explorar o ambiente e a expressar a si mesmas através de todas as “linguagens” naturais ou modos de expressão, incluindo palavras, movimentos, desenhos,
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pinturas, montagens e muitas outras formas. Como lembra Zilma de Moraes (2003), a criança desenvolve desde cedo sua sensibilidade, sua autonomia e sua solidariedade a partir de experiências educativas
cuidadosamente organizadas. É na interação com os grupos e a mediação do professor que as aprendizagens vão acontecendo.

“Os indivíduos não podem apenas se relacionar uns com os outros: eles precisam relacionar-se uns com os outros acerca de algo. Em outras palavras, os relacionamentos
precisam conter interesse ou envolvimento mútuo, cujos pretextos e textos proporcionem a interação adulto/criança.”

Gandini,[1999],p.46

OBJETIVO GERAL

Proporcionar um ambiente aconchegante e lúdico para desenvolver as capacidades sensoriais, motoras, sociais e afetivas, sempre respeitando a maturidade das crianças. Auxiliar os bebês a
familiarizarem-se com a imagem do próprio corpo e relacionarem-se progressivamente com seus pares e os demais.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, reconhecendo os elementos por meio da exploração, das brincadeiras, do uso de espelhos, fotos e da interação com os outros;

Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações de interação;

Explorar ambientes diversos;

Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular etc., desenvolvendo atitude de confiança nas próprias capacidades motoras;

Explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc., para o uso de objetos diversos;

Desenvolver, progressivamente, a autonomia;

Estimular os sentidos.

EIXOS/ÁREAS CONTEMPLADAS

O eu, outro e o nós:

Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse
; Estabelecer
vínculo Família e escola.

Traços, sons, cores e forma:

Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com
formas diversas de expressão artística; Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação.

Escuta, fala pensamentos e imaginação:

Serão promovidas situações de comunicação oral, principalmente nas rodas; Observação e manuseio de material impresso (revistas, livros, etc.).

Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações:

Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos contextos
; Manipulação e exploração de objetos e
brinquedos, em situações organizadas de forma a existirem quantidades individuais suﬁcientes para que cada criança possa descobrir as características e propriedades principais e suas possibilidades
associativas: empilhar, rolar, transpassar, encaixar etc.
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Corpo, gestos e movimentos:

Explorar os materiais oferecidos para desenvolver a coordenação motora e para aprender a expressar-se; Explorar e utilizar os movimentos para uso de objetos diversos; Familiarizar-se com a
imagem do próprio corpo;
Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações de interação; Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular
etc., desenvolvendo atitude de confiança nas próprias capacidades motoras; Explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc., para o uso de objetos diversos.

METODOLOGIA
Tendo em vista o cenário vivenciado neste momento atípico de pandemia, o projeto será iniciado de forma remota, os meios de comunicação e interação com as crianças e famílias serão os aplicativos
whatssap, facebook e plataforma google meet, onde por meio destes serão enviados vídeos educativos e de entretenimento, visando trabalhar nos vídeos conteúdos como:

Contação e leitura de histórias;

Exercícios com o corpo nos colchonetes, tapetes, almofadas, possibilitando a exploração corporal ao deitar, rolar, etc.;

Bandinha para a emissão de sons e movimentos com o corpo;

Teatro;

Manipulação de materiais diversos;

Representação da própria imagem por meio de espelhos;

Observação e identificação de imagens diversas: pessoas, animais, objetos, cenas, cores e formas;

Rasgar, amassar, manusear papéis diversos;
Expressões faciais.

AVALIAÇÃO

A avaliação ocorrerá de modo contínuo, a partir da observação dos alunos pela professora durante todo o desenvolvimento do projeto. As professoras realizarão registros durante todo processo de
aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

SEBER, Maria da Glória. A construção da inteligência pela criança: atividades do período pré-operatório. 1. ed. São Paulo, SP: Scipione, 1991. 320 p.

REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Conhecimento de mundo. Volume 3. Ministério da Educação. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf>.
Acesso: 08 fev. 2019.

Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo;
Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda
É vê-los, sentados enfileirados, em salas sem ar, com
exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.”
Drummond

TEMA GERADOR: O mundo ao meu redor

PROJETO: Faz de conta que é brinquedo
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TURMAS: AG I A / AG I B

PROFESSORAS: Daniela Smaniotto Cardoso / Tatiana Nogueira

DURAÇÃO: Semestral

INTRODUÇÃO

Brincar é uma necessidade para o desenvolvimento infantil. Porém, devido as transformações da sociedade, principalmente nas grandes cidades, estão diminuindo as oportunidades que as crianças têm
de brincar: a televisão ocupa um tempo cada vez maior nas atividades delas, a necessidade de mães e pais se ausentarem para o trabalho por um longo período impedindo que convivam e brinquem mais
com seus ﬁlhos e ﬁlhas; a insegurança nas ruas que impedem o brincar em calçadas, praças e parques; as moradias das famílias, em especial das mais pobres, cada vez menores, são alguns dos motivos que
diminuem as oportunidades para as brincadeiras seja em casa e também, em especial, junto com outras crianças.

Ao brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos, a criatividade, a imaginação, a socialização, a coordenação motora, bem como diversas habilidades importantes
para o seu desenvolvimento. O brincar, além de ser um direito de todas as crianças (ECA - artigo 16), é uma forma de expressão dosseus pensamentos e sentimentos.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar as crianças momentos de convivência saudável, amiga, criativa e construtiva; pois através da brincadeira a criança atribui sentido ao seu mundo, se apropria de conhecimentos que a
ajudarão a agir sobre o meio em que ela se encontra.

O ato de brincar, no entanto, tem se modiﬁcado bastante nas últimas décadas.Portanto, um projeto como este é uma forma de resgatar as tradições que estão seperdendo, mas que ao mesmo tempo
são tão importantes para a nossa cultura.

ESCUTA ATIVA

Os brinquedos e as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. E ao aprendermos sobre a importância do brincar e seus benefícios entendemos que o brincar
como um dos principais pilares no desenvolvimento e nas aprendizagens das crianças. A prova disso é que mesmo que o adulto não oferte materiais, ela utilizará de meios para a realização de brincadeiras.
Seja através do jogo simbólico, seja através da utilização de materiais não estruturados, e também com brinquedos prontos.

“A imaginação, como base de toda a atividade criadora, se manifesta por igual em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, cientíﬁca e

técnica. Neste sentido, absolutamente tudo o que nos rodeia e que foi criado pela mão do homem, todo o mundo da cultura, em diferenciação ao mundo da natureza,
tudo é produto da imaginação e da criação humana, baseados na imaginação.”
Vygotsky

OBJETIVO GERAL

O principal objetivo é aumentar o interesse pelo brincar incentivando e mostrando que o brincar dá oportunidade à criança de escolher livremente o como e com quem quer brincar, oportunizan
do assim
que a criança possa estruturar seu próprio brinquedo ou brincadeira, permitem que algumas funções cognitivas sejam estimuladas, pois para estruturar-se eles precisarão organização, planejamento,
flexibilidade cognitiva, criatividade, manutenção da atenção, memória operacional e diversas outras capacidades mentais, além de proporcionar momentos agradáveis e de prazer

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Aumentar o repertório de brincadeiras infantil;

Participar de situações de socialização;

Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo;

Construção de brinquedos com sucatas;

Registrar diferentes formas o brincar;
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Proporcionar momentos agradáveis e de prazer;

Estimular o trabalho em grupo;

Incentivar o trabalho em equipe;

Promover o hábito de brincar;

Desenvolver a consciência corporal;

Trabalhar o conceito e a importância das tradições.

EIXOS/ÁREAS CONTEMPLADAS

O eu, outro e o nós:

Participação em brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos.

Traços, sons, cores e forma:

Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de seus projetos artísticos; Exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para construção.

Escuta, fala pensamentos e imaginação:

Uso da linguagem oral para conversar e brincar; Observação e manuseio de materiais impressos como livro e revistas; Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento; Participação em
situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita

Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações:

Noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras e músicas; Manipulação e exploração de objetos e brinquedos, e diversos matérias;Circuitos com diferentes texturas.

Corpo, gestos e movimentos:

Participação em situações que integrem músicas, canções e movimentos corporais; Utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas e em suas brincadeiras; Percepção de
estruturas rítmicas para expressar – se corporalmente por meio de brincadeiras

METODOLOGIA

Tendo em vista o cenário vivenciado neste momento atípico de pandemia, o projeto será iniciado de forma remota, os meios de comunicação e interação com as crianças e famílias serão os aplicativos
whatssap, Facebook e plataforma Google MEET, onde por meio destes serão enviados vídeos educativos e de entretenimento, visando trabalhar nos vídeos conteúdos como:

• Exploração de meios, como tintas, água, areia e terra;

• Proporcionar circuitos com obstáculos, utilizando cadeiras, mesas, panos, caixas de papelão, etc.;

• Músicas e jogos de imitações;

• Atividades com objetos recicláveis;

• Exploração de diferentes matérias e texturas;

• Utilização de objetos que temos em casa

AVALIAÇÃO
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A avaliação ocorrerá de modo contínuo, a partir da observação dos alunos pela professora durante todo o desenvolvimento do projeto. As professoras realizarão registros durante todo processo de
aprendizagem.
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AGRUPAMENTO II

“Se as histórias vêm até você, cuide delas. E aprenda a deixá-las ir, onde são necessárias. Às vezes, para se manter viva, uma pessoa precisa de uma história mais do que de alimento”.
(Barry Lopes)

PROJETO MUNDO ENCANTADO

Tema Gerador: O mundo ao meu redor

Duração: Semestral

Agrupamentos: II – A, B, C, D, E e F.

Professoras: Tatiane Tarello Cinack Dos Santos, Miriam Ferreira Malafaia, Carolaine Pereira Moreira Dos Santos, Michelly Oliveira, Leticia Caroline De Brito Correia e Sheila Silva Carmo.

INTRODUÇÃO

O Projeto Mundo Encantado surge com a necessidade de beneﬁciar crianças de 1 ano e 6 meses á 3 anos e 11 meses atendendo as demandas básicas da primeira infância através de uma educação
infantil de qualidade. O maior objetivo do projeto é oferecer educação, criando um ambiente de observação e pesquisa, de arte, cultura e lazer, que desperte a curiosidade das crianças para que elas vivam
novas experiências, expressando espontaneamente suas ideias e sentimentos, propiciando desta forma o desenvolvimento infantil e a aquisição de novos conhecimentos a partir da valorização/reﬂexão da
sua cultura e valores.

“[...] como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser leitor é ter um caminho
absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...]". (ABRAMOVICH, 1997, p.16).

No chão da escola, essa prática tem um signiﬁcativo papel no processo de ensino-aprendizagem, podendo ser trabalhada de diversas formas. A contação de história apresenta as crianças ao universo
da narrativa e, por isso, pode ser um poderoso instrumento para promover o gosto e hábito à leitura, a ampliação das experiências sociais, o desenvolvimento da imaginação, a capacidade de escutar e dar
sequência lógica aos fatos, a ampliação do vocabulário e a potencialização da importância da linguagem oral. Com o intuito de propiciar o conhecimento e o encanto dessa arte que atravessou os tempos.

JUSTIFICATIVA

O riquíssimo mundo da imaginação das crianças, especialmente Da educação infantil, dá a nós educadores a oportunidade de trabalhar com assuntos pertinentes ao nosso dia a dia de forma descontraída e
agradável despertando na criança sua imaginação e o faz de conta.

Assim o projeto mundo encantado foi elaborado para estabelecer um trabalho multidisciplinar de forma que facilite a aprendizagem dos alunos de maneira lúdica e encantadora como: as fábulas,
músicas, brinquedos, brincadeiras, contos, teatro, etc. Garantindo assim uma aprendizagem significativa e prazerosa.
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OBJETIVO GERAL

Permitir que a criança interaja e expresse desejos, necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas viv
ê ncias e familiarizando aos poucos na construção do conhecimento,
desenvolvendo competência no meio em que vive para sua inserção de forma crítica e autônoma no mundo real e imaginário.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Estimular a oralidade e criatividade de cada criança;

Promover o desabrochar do ato criador através de exploração simbólica, a fantasia e imaginação;

Propiciar atividades envolvendo a expressão corporal, memória, imaginação, socialização e linguagem;

Reconhecer os personagens da história;

Mostrar o mundo da fantasia e do faz de conta;

Estimular a imaginação, a criatividade e a linguagem;

Saber identificar os materiais de que os brinquedos são feitos;

Respeitar e compreender o trabalho coletivo;

Relatar situações, fatos, sentimentos e ideias do cotidiano;

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

Solicitar a leitura de diferentes livros de sua preferência;

Demonstrar habilidades orais por meio do uso de frases simples;

Participar e comunicar nos espaços de conversa coletiva apoiando-se não na fala:

Aumentar o repertório de brincadeiras infantil;

Participar de situações de socialização;

Participar de jogos que serão trabalhadas regras em grupo;

Registrar de diferentes formas o brincar;

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

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

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

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

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

“O eu, o outro e o nós”

Através da interação com outras pessoas, sejam adultos ou crianças, é que as crianças vão criando um próprio modo de ser, a construção de identidade se baseia nessa relação. Dessa forma eles
conseguem reconhecer as diferenças e a respeitá-las.

“Corpo, gestos e movimentos”

Através de gestos, sentidos, movimentos coordenados ou espontâneos, as crianças conseguem gerar confiança e ampliar seus conhecimentos e habilidades corporais, ajudando a criar noção de espaço.

“Traços, sons, cores e formas”

Esse campo reforça a ideia de que trabalhar diferentes manifestações artísticas no cotidiano das crianças ajuda na criação de um olhar crítico e sensibilidade investigativa. Linguagem musical e visual,
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que envolvem atividades sensoriais e corporais atuam positivamente nesse processo.

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”

Experiências com a oralidade, escrita e leitura ajudam a desenvolver as formas de comunicação e o imaginário. As crianças que estão envolvidas nessas práticas estão propensas a se tornarem mais
imaginativas e trabalhar melhor seu faz de conta.

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”

Experiências que favorecem a construção de noções espaciais, de tempo, de medidas que ajudam a criança acriar conhecimentos e habilidades. Noções do que é dia e noite, perto e longe, hoje e
amanhã, etc. Todos esses novos aprendizados fazem a criança ter uma nova construção de valores sabendo diferenciar os tipos de vidas.

METODOLOGIA

A metodologia a ser trabalhada neste projeto, será por meio de conto e reconto de histórias, dramatizações, desenhos e pinturas, teatros, pesquisas, recorte e colagem, brincadeiras diversiﬁcadas,
leitura sensorial tátil, músicas e danças e modelagem, possibilitando a interação com as crianças de maneira espontânea, permitindo que a criança construa sua identidade e desenvolva as linguagens oral,
escrita, artísticas, motora e musical.

Entretanto devido à crise sanitária pelo COVID-19 o projeto poderá ser realizado de forma não presencial, por meio de vídeos enviados pelo WhatsApp, desta forma o projeto será ﬂexível atendendo as metas
educativas. Haverá também um momento de interação semanal entre professora/monitoras e crianças/famílias via Google M
EET, onde será proposto a interação entre pares com fantoches, contação de
histórias, dinâmicas e musicalização de acordo com o planejamento.

AVALIAÇÃO

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1997

PROJETO MUNDO ENCANTADO.

Disponível em: https://institutomundonovo.org.br/projetos/mundo-encantado/.

Acesso em: 08 fev. 2021.

ARAðJO, Raisa Bela Gomes de. A Pedagogia da escuta na Educação Infantil. 2017.

Disponível em: http://www.petpedagogia.ufba.br/pedagogia-da-escuta-na-educacao-infantil.

Acesso em: 09 fev. 2021.

“O brincar pode ser entendido como capacidade de criar da criança e está relacionado com suas vivências. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das
ideias, de uma realidade anteriormente experimentada. No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e têm um signiﬁcado diferente daquele que aparentam ter
(MARINHO, 2007, p.84)

PROJETO O MUNDO DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
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Tema Gerador: O mundo ao meu redor

Duração: Bimestral

Agrupamentos: II – A, B, C, D, E e F.

Professoras: Tatiane Tarello Cinack Dos Santos, Miriam Ferreira Malafaia, Carolaine Pereira Moreira Dos Santos, Michelly Oliveira, Leticia Caroline De Brito Correia e Sheila Silva Carmo.

INTRODUÇÃO

Ao brincar a criança estimula a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos, a criatividade, a imaginação, a socialização e a coordenação motora, bem como diversas habilidades importantes para o seu
desenvolvimento. O brincar, além de ser um diário de todas as crianças (ECA – artigo 16), é uma forma de expressão dos seus pensamentos e sentimentos.

A criança brinca por necessidade e ao brincar aprimora seus sentimentos e seus movimentos, vai conhecendo como são e para que servem os objetos e brinquedos, desenvolve sua linguagem e seu
pensamento, aprende e compreende as atividades, os costumes dos adultos e as relações entre as pessoas.

JUSTIFICATIVA

Sabemos que a criança aprende brincando, pois, o mundo em que vivemos é descoberto por eles através de jogos dos mais diversos tipos, que vão dos mais simples (de encaixe, etc.) às mais curiosas
brincadeiras. O jogo para a criança e o exercício é a preparação para a vida adulta. É através das brincadeiras, dos movimentos, das interações com os objetos e no espaço com outras crianças que ela
desenvolve suas potencialidades, descobrindo assim várias habilidades.

O jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece os desenvolvimentos físicos, cognitivos, afetivos e principalmente a interação e o respeito. Tendo em
vista a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, que segundo Madalena Freire (1999) “quando uma criança brinca, joga ou desenha, ela está desenvolvendo a capacidade de representar, de
simbolizar. É construindo suas representações que as crianças se apropriam da realidade”, podemos então ressaltar que os objetivos, aqui aprendidos são de: observação do cotidiano escolar, e a inﬂuência
dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento das crianças na educação infantil.

“O brincar de estátuas, onde por meio do contraste entre som e silêncio, se desenvolve a expressão corporal, a concentração, a disciplina e a atenção. A tradicional brincadeira das
cadeiras é outro exemplo de jogo que pode ser realizado com as crianças. ” RCNEI (1998)

OBJETIVO GERAL

Proporcionar à criança a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através de atividades lúdicas, interativas de vivência e socialização os quais proporcionarão os campos que serão trabalhados.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proporcionar momentos agradáveis e prazerosos de lazer e diversão;

Estimular o convívio e a interação;

Estimular o raciocínio e a lógica, assim como o desenvolvimento das noções espaço-temporais;

Cooperar com o outro e desenvolver espirito de equipe;

Explorar espaços, movimentos, expressões corporais;

Expressar-se e posicionar-se durante jogos e brincadeiras;

Seguir regras durante jogos e brincadeiras.

METODOLOGIA

As atividades poderão ser realizadas na escola caso haja o controle epidemiológico do COVID-19 e a liberação para o trabalho presencial, caso contrário as atividades serão gravadas e enviadas via
WhatsApp e Face book para os familiares de acordo com o planejamento. A metodologia utilizada nesse projeto será de resgatar brincadeiras antigas (esconde-esconde, amarelinha, pião, telefone sem ﬁo,
pipa, pega-pega, dança das cadeiras), apresentar novas brincadeiras, confeccionar brinquedos, brincadeiras (dirigidas, espontâneas e coletivas) e construção de regras.
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

“O eu, o outro e o nós”

Conforme vivem suas próprias experiências sociais, as crianças vão descobrindo os vários tipos de vida e assim cada um criando sua própria identidade. As interações com outras pessoas e grupos são
fundamentais para que as crianças respeitem as diferenças dos demais.

“Corpo, gestos e movimentos”

Esse campo destaca a importância das vivências corporais no cotidiano das crianças. Através delas, sejam movimentos impulsivos ou intencionais, que as crianças adquirem noção de espaço e ampliam
suas habilidades corporais.

“Traços, sons, cores e formas”

Manifestações artísticas formadas pelas experiências cotidianas, seja de linguagem musical ou linguagem visual, ajudam a desenvolver sensibilidade e olhar crítico, além de trabalhar a própria
habilidade artística.

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”

O campo destaca que as experiências que favorecem a construção de noções espaciais, noções de tempo, de medida e transformação cria também valores das crianças sobre os diferentes modos de
viver.

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”

Através de experiência onde as noções espaciais de tempo e medida são favorecidas, a criança é capaz de se relacionar e transformar, de criar e aprender novas habilidades. Os novos aprendizados os
tornam capazes de saber diferenciar e respeitar os tipos de vida.

AVALIAÇÃO

A avaliação da Unidade Escolar será realizada de forma contínua, com o objetivo de intervir, modiﬁcar e melhorar a prática dos educadores, pensando no desenvolvimento e na aprendizagem das
crianças e levando em consideração o envolvimento e a interação entre as crianças e adultos. As abordagens para avaliação serão feitas por meio da observação, por registros escritos, fotograﬁas, vídeos e
relatórios individuais, onde os professores, agentes educacionais e gestores poderão planejar e replanejar melhores suas atividades e ter subsídios para a sua auto avaliação.

REFERÊNCIAS

SCHERER, Anelize Severo. O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO: A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO E DA BRINCADEIRA SEGUNDO A TEORIA VIGOTSKIANA.

REIS, Elaine Cristina Ferreira dos; CONCEIÇÃO, Maria Luzia dá. A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA E DO MOVIMENTO CORPORAL PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA E.M.E.F. I.
FRANCISCO NASCIMENTO. 2017. Disponível.

AGRUPAMENTO III

“Não é questão de querer/Nem questão de concordar/Os direitos das crianças/Todos têm de respeitar”.
Ruth Rocha

Tema gerador: O mundo ao meu redor.

Projeto: “Direitos do Coração”
Agrupamentos: III A e III B
Duração: Semestral
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Introdução:
Esse projeto visa promover a compreensão e o conhecimento sobre diferentes situações do cotidiano levando em consideraçãoos principais direitos das crianças: igualdade, proteção, identidade, saúde,
educação, cultura, amor, infância e solidariedade. A partir de atividades que incentivam a curiosidade e a autonomia da criança, ao conhecer, investigar e descobrir os diferentes temas queinstigarão o
interesse do grupo, além de suas características pessoais e importância para o convívio social. Também pretende ampliar o conhecimento social e natural, por meio de atividades que propiciam descobertas
sobre a preservação ambiental, assim como o desenvolvimento da expressão por diferentes linguagens, tais como a fala, escuta, pintura e desenho, além das habilidades motoras (como a coordenação
motora grossa e fina). Todas as crianças têm direitos que devem ser respeitados. E o projeto: “Direitos do Coração” oportunizará que eles sejam garantidos por todas as pessoas.

Ainda contemplando o tema gerador “o mundo ao meu redor”. É possível afirmar que não há como capturar e perceber nossos arredores sem usar pelo menos um (ou mais) dos nossos cinco sentidos, seja a
audição, a visão, o tato, paladar ou olfato. Eles são a porta de entrada para que qualquer mensagem, estímulo ou sensação chegue até nós. É através deles também que reações diversas surgem de acordo
com o ambiente: no calor buscamos refresco, no frio procuramos nos aquecer, diante do perigo corremos, etc.

Além disso, trabalhar com os cinco sentidos é trabalhar o autoconhecimento, estimulando a capacidade de identiﬁcar emoções. É através dos sentidos que captamos informações e as processamos, e isso nos
remete a aprender lidar com diversas situações analisando problemas e formando gostos e preferências.

Justificativa:

apresentamos aqui, um convite ao universo dos sentimentos, propondo que sejam abertos seus ouvidos para o mundo dos sons que entram pelos ouvidos e tocam o coração. Quase que diariamente propor
uma ação signiﬁcativamente relevante á compreensão de diferentes sentimentos que permeiam nossa mente e nosso coração, como sugestão podemos fazer a escolha de momentos para não utilizar da
nossa visão como meio principal de recepção das informações do mundo.

Para tanto é só experimentar estar em um local, fechando os olhos e tentando “ver” apenas com os sons. Iniciaremos esse projeto a partir dessa dinâmica pelo fato de ser um exercício bastante interessante e
criativo para qualquer pessoa.

Considerando o momento de distanciamento social que afetou todo o mundo em virtude da Pandemia da COVID-19, faz-se necessário trabalhar atividades que reforçam a importância dos direitos das crianças,
pois foram tempos de muitas incertezas e inseguranças que precisam ser superados a partir de propostas que valorizam os momentos especiais vividos e atendam as expectativas de nossas crianças.

Objetivo geral:

Identiﬁcar diferentes formas de expressar sentimentos; Despertar o carinho que devemos ter com os amigos; Conscientizar-se da importância da preservação ambiental; Conhecer as causas e efeitos de
nossas atitudes; Despertar a criatividade, curiosidade e sentimentos de amizade, amor e cuidado proporcionando experiências de aprendizagens diferenciadas e significativas.

Objetivos específicos:

Estimular e desenvolver os cinco sentidos;
Estimular e desenvolver a coordenação motora;
Aprimorar a interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como e quando usamos deles e para quê);
Trabalhar autoconhecimento;
Identificar e diferenciar os sentidos, aprendendo como cada um deles funciona e ópera no corpo humano;
Identificar e classificar diferentes informações.
Identificar emoções;
Estimular curiosidades;
Desenvolver a vontade de compartilhar gostos e preferências;
Estimular a participação da família;
Estimular a oralidade e criatividade de cada criança;
Respeitar e compreender o trabalho coletivo.
Propiciar meditação guiada, apenas com áudio, canções instrumentais, ou seja, sem uso de voz ou canto.
Conteúdo:
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Pensamentos e imaginação;

Escuta e fala;

Jogos;

Brincadeiras;

Músicas;

Leituras e releituras de obras;

Livros e revistas.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:

Considerando que Autoconhecimento e Autocuidado são competências que andam juntas e signiﬁca saber se preservar para se manter saudável, física e emocionalmente, contemplamos nesse projeto os
campos de experiência a partir dos seguintes conteúdos:

Quais são nossos sentidos: esquema facial, nomeação das partes do rosto, perceber e nomear os órgãos do sentido relacionando-os às suas funções.

Que cheiro é esse: Descobrir suas preferências olfativas, Classificação de cheiros (suaves, fortes, azedos…), Trabalhar a memória olfativa.

Que som é esse: Perceber as diferenças de intensidade do som, Reconhecer que tipo de som é (telefone, buzina…),Trabalhar com memória auditiva e atenção.

Jogo da memória auditiva: Perceber características sonoras de substâncias diferentes (líquido, sólido, grãos, areia…), trabalhar regras de jogo, paciência, interação com o grupo.

Q u e gosto é esse: Classiﬁcação de gostos (doce, salgado, cítrico…), Trabalhar a memória relacionada ao paladar, incentivar o provar de novos sabores, Relacionar imagens aos nomes das
frutas/alimentos.

O quê eu vejo: Trabalho com sucata, Desenvolvimento da percepção visual e da fala, Noções de tamanhos, cores, localização de objetos.

Guia do caminho: Trabalhar a noção de respeito a diversidade e inclusão, confiança de si e do colega. Percepção corporal e de localização.

Que objeto é esse: Percepção e concentração. Trabalhar o sentido do tato. Trabalhar a motricidade fina e noções de tamanho, cores e nomenclaturas de objetos.

Tapete sensorial: Motricidade ampla, Percepção das sensações do movimento e do tato. Produção artística em diferentes superfícies.

Experiências Melecadas: Transformação de substâncias. Percepção de medidas. Motricidade ampla e fina.

Metodologia:

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA: Conversas informais sobre sentimentos: quem está feliz/triste, entre outros, quais as atitudes que promovem coisas positivas e negativas no meio social, como é (deve ser) o
coração, revelando que a interação entre coração e mente é recíproca. Listar os direitos da criança; Exploração oral sobre cada sentimento; Produção de história com fantoches e brinquedos de materiais
recicláveis, Pesquisas em revistas/livros; Construção de pequenos textos coletivos; Cantar músicas e recitar poemas sobre o tema; Receitas; Pesquisa com a família em cartaz– deixe um recado para quem
você ama...

LINGUAGEM MATEMÁTICA: Números e quantidades; Cores; Espaços e formas; Sistema de grandezas e medidas;

MEIO NATURAL E SOCIAL: Conhecer o ambiente ao redor da escola – plantas, parques, horta; Explorar espaços coletivos, Assistir vídeos interativos sobre o tema; apreciação de elementos da natureza.

LINGUAGEM ARTÍSTICA: Confeccionar jogos com materiais de sucata; Construir um painel com desenhos e relatos das crianças; Dobraduras de ﬂores; Desenho de grupos familiares; Confeccionar cartazes
com imagens de diferentes formas de representar sentimentos; Pintar e desenhar livremente com diferentes tipos de materiais; Fazer modelagem com argila e massinha; Reprodução de uma obra de arte do
Romero Britto- “O Abraço”; Expressão corporal através das músicas que tratam do tema e imitação de expressões faciais.
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RECURSOS:

Serão utilizados materiais recicláveis como PET, papelão, rolinhos de papel higiênico, pratos descartáveis, caixas de ovos, bandejas de isopor, tampinhas, palitos, EVA de diferentes tonalidades (branco, preto,
verde, azul etc), TNT, papel cartão, cartolinas, papel dobradura, recursos como rádio e televisão, tintas, pincéis, bloco criativo colorido, cola quente, olhos móveis, revistas e jornais, barbante, entre outros.

AVALIAÇÃO:

Será contínua, observar a participação individual e em grupo, colaboração e interesse em cada etapa do projeto, por meio de registros e fotos de forma continuada.

Referencias:

Planos de aula para Creche Educação Infantil | Resultado de Busca (novaescola.org.br)

Projeto sobre os Cinco Sentidos na Educação Infantil - Escola Educação (escolaeducacao.com.br)

Expressar-se como sujeito criativo e sensível, com diferentes linguagens, sensações corporais, necessidades, opiniões, sentimentos e desejos, pedidos de ajuda, narrativas, registros de conhecimentos
elaborados a partir de diferentes experiências, envolvendo tanto a produção de linguagens quanto a fruição das artes em todas as suas manifestações (BRASIL, 2016, p.62).

Tema gerador: O mundo ao meu redor
Projeto “Línguas e Linguagens; Brincadeiras por toda parte
Agrupamentos III A e B
Duração: Semestral

Introdução

As múltiplas linguagens busca desenvolver a criança de forma integral, desenvolvendo sua imaginação e organizando o espaço a qual está inserida ponto a importância de se trabalhar o desenvolvimento da
criança na educação infantil é um processo de amadurecimento, experiência de vivências que exigem o acompanhamento do educador, com atividades pedagógicas. As diferentes linguagens são meios que
fazem parte no desenvolvimento infantil, ação do educador a desenvolver atividades que auxiliam no processo de conhecimento tornando-as em uma brindes agem prazerosa com métodos que possibilitem a
compreensão das linguagens por meio das brincadeiras, respeitando a individualidade e a singularidade de cada criança. As brincadeiras fazem parte do contexto infantil, pois as crianças criam e recriam por
meio de seus conhecimentos, dentro de tudo no que está ao seu redor. As crianças apresentam diferentes maneiras de se expressar, comunicar ou demonstrar suas vontades e desejos, e por meio das
brincadeiras é possível observar e entender suas expressões. A importância para uma melhor compreensão da prática pedagógica é explorar por meio das atividades corporais e de movimentos, de forma
lúdica, o processo de construção da personalidade da criança. Por meio desse projeto será possível um desenvolvimento integral da criança.

JUSTIFICATIVA
Trabalhar por meio das múltiplas linguagens facilitará para compreensão das atividades pedagógicas, buscando explorar as práticas que desenvolvem a corporeidade e movimento em torno das brincadeiras
fundamentadas nos seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Oportunizar o desenvolvimento da criança por meio da psicomotricidade e a interação entre os colegas, aproveitando os espaços disponíveis ao
seu redor e auxiliando na manipulação de objetos, criando momentos em que possamos proporcionar a criança as expressar de diferentes maneiras. As brincadeiras com objetivos especíﬁcos, estar avisando o
estímulo para uma aprendizagem prazerosa, proporcionando atividades complementares como pintura desenho e colagem, para que as crianças se sintam segura em produzir e se expressar da melhor
maneira possível.

A princípio, trabalharemos de forma remota, mas, ainda assim, buscaremos, por meio dos vídeos e atividades propostas, atender as crianças para o desenvolvimento geral, através de brincadeiras que
alcancem os objetivos do projeto, mas respeitando seu espaço, suas limitações e o meio em que vive. Mesmo em meio ao distanciamento social que afetou todo mundo em virtude da pandemia da COVID-19,
trabalharemos atividades que possibilitará as crianças executarem as atividades em suas casas, sendo importante a participação familiar referente à execução das atividades. Devido a esse distanciamento, a
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necessidade de criar vínculos e estimulá-los a participarem de forma lúdica das atividades propostas, será um desaﬁo importante é necessário. Ao retornarmos presencialmente, continuando e respeitando o
distanciamento, teremos um contato maior e afetivo, para que os trabalhos sejam desenvolvidos de forma segura e prazerosa para as crianças.

OBJETIVOS GERAL

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

OBJETIVO ESPECIFICOS
A princípio trabalharemos remotamente, apresentando atividades por meio de vídeo e ao retornarmos presencialmente continuaremos com o desenvolvimento do projeto, por meio de atividades que integram
a participação de todas as crianças, porém respeitando o distanciamento.

Apresentar vídeos de contação de histórias com uso de diversos recursos;
Descrever oralmente suas brincadeiras ou fatos do cotidiano;
Ampliar o repertório de brincadeiras infantil;
Participar de situações de socialização;
Apresentar jogos que serão trabalhadas regras em grupo;
Registrar diferentes formas de brincar;
Incentivar a criança a brincar, oportunizando o direito de escolha como e com quem brincar;
Criar oportunidades para o resgate de brincadeiras e características das diferentes regiões do país;
Desenvolvera sensibilidade, raciocínio lógico, expressão corporal, capacidade de concentração, atenção e memória, inteligência e criatividade;
Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da colagem da construção;
Explorar e identificar elementos da música para se expressar vergonha interagir com outro;
Explorar de modo mais natural e lúdico, com tempo para melhorar percepção e aprendizado;
Promover o conhecimento do próprio corpo ensinando a explorar novas possibilidades de coordenação motora;
Aprimorar habilidades comunicativas de pensamentos, promovendo uma maior interação e compreensão próprio;

CAMPOS E EXPÊRIENCIAS

Os campos de experiências, fundamentadas na BNCC auxiliará na execução das atividades previstas, sejam remotas (por meio dos vídeos) ou presencia, norteando para o bom desempenho do projeto:

O eu, o outro e o nós – através da socialização e interação uma com as outras, buscaremos compartilhar brincadeiras, estimular a comunicação com o outro e respeitar o tempo e o espaço do outro ao se
expressar.

Traços, sons, cores e formas – trabalharemos de diversas formas as múltiplas linguagens, criando momentos e situações em que as crianças se sintam à vontade para criarem ou produzirem, por meio da arte,
colagem e modelagem, com uso de pinturas, formas e músicas que incentivam a se expressarem.

Corpo, gestos e movimentos – por meio desse projeto será possível trabalhar a coordenação motora ﬁna e grossa, através de músicas, brincadeiras cantigas de rodas e jogos, criando atividades que permitam
com que as crianças se sintam seguras em desenvolver suas habilidades corporais.

Escuta, fala , pensamento e imaginação – estimularemos as crianças por meio da roda da conversa, cantinhos da fantasia, contação de histórias entre outros momentos criado pelas próprias crianças, a
desenvolverem sua fala oral, expressando e se comunicando umas com as outras. Sendo importante trabalhar com as crianças a importância de escutar e esperar umas pelas outras.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – buscaremos desenvolver as atividades previstas, utilizando de todo o espaço que a unidade oferece, criar momento em que as crianças se
expressam espontaneamente, respeitando suas limitações, porém estimulando a desenvolver-se. Através do projeto trabalharemos calendário, chamadinha, como está o tempo, entre outras atividades que
permitirão o crescimento do conhecimento individual e coletivo.
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METODOLOGIA

Trabalhar por meio da escuta, fala, pensamentos e imaginação, criando momentos para as crianças se expressarem. Buscar através dos jogos, brincadeiras, músicas e cantigas de roda desenvolver a
linguagem oral, a comunicação e a expressão corporal. Oportunizar por meio da leitura e releitura de histórias, a produção de suas artes recriando novas histórias partindo do entendimento da criança. O
trabalho por meio de livros e revistas facilita o contato com a escrita desenvolvimento da coordenação motora ﬁna e a percepção da busca do interesse da criança. Seja remotamente ou presencialmente,
trabalharemos com dramatizações por meio de musicalização e teatro. Criar momentos para produzirem por meio das artes visuais. Trazer pesquisas partindo do interesse da criança e compartilhando com
toda a turma. Trabalhar com as crianças, nesse contexto atual, nos desaﬁará a incentivar as famílias e crianças a participarem de forma concreta e prazerosa nas atividades apresentadas. Desenvolver
brincadeiras diversiﬁcadas, que desenvolvam a coordenação motora grossa, corporais e movimentos. Atividades que estimulam o desenvolvimento da coordenação motora ﬁna, através de massinhas,
culinária e argila.

AVALIAÇÃO
Buscaremos avaliar de forma contínua, observar a participação individual e em grupo, procurar avaliar as atividades feitas, buscando aperfeiçoá-las, buscando trazer o melhor para as crianças, por meio de
registros, fotos e vídeos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/multiplas-linguagens
https://www.colegiooswald.com.br/educacao-infantil/?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjZV5mvz52T-bnzR4u-wRaZ6VM0lM0QTEZ1tN31HU99ycowjaOPZ_OgaAm2DEALw_wcB
http://www.favinhoemel.com.br/projeto-2019/

Tema gerador: O mundo ao meu redor.
Projeto: “Nações”
Agrupamento: lll – A e B
Professoras: Susie e Leonice
Duração: Permanente o ano todo.

O povo do nosso mundo é tão diferente. Deixa eu contar, que é interessante
Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação
E todo novo lugar que você conhece não é igual e nem se parece
É pura cultura que pulsa no coração
Faz calor na América do Norte
Na Europa, frio forte
Depende da estação
Caso alguém não tenha se ligado
Todos têm olho puxado
Lá pras bandas do Japão
Sombra de sombreiro mexicano
Hula hula no balanço que vem lá do Havaí
Ao som do tambor do africano
Nossa canção fica mais feliz
O povo do nosso mundo é tão diferente. Deixa eu contar, que é interessante
Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação
E todo novo lugar que você conhece não é igual e nem se parece
É pura cultura que pulsa no coração
Cada cor que tem cada pessoa
Deixa essa mistura boa
Que bela população
No almoço, a gente se deleita
Ai, ai, ai, quanta receita
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Dentro desse caldeirão
Salta macarrão italiano
Rapadura doce, que a doceira fez no Ceará
Lá do outro lado do oceano
Nosso navio navegará.
O povo do nosso mundo é tão diferente. Deixa eu contar, que é interessante
Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação

Música Todos os povos
do Mundo Bita

Introdução:

A cultura signiﬁca um padrão de comportamentos compartilhado por um grupo de pessoas ou uma sociedade. Cada nação tem sua própria cultura, sendo o contexto em que vive, determinará os costumes
q u e desenvolverão como exemplo: a comunidade que vive em regiões praianas desenvolverá costumes diferentes de outra comunidade que vive em ambientes frios e montanhosos. As culturas são
repassadas pelos mais antigos, porém conforme o tempo vai passando acontecem mudanças tanto no contexto em que vivem, como o contato com outros. A intenção não é sobre pôr o melhor país, mas sim
o de conhecer as diferentes culturas e respeitá-las, aprendizados que deixarão marcas de experiências e construção de valores e consideração pelas diferenças uns com os outros.

Justificativa

Na educação infantil as crianças apresentam facilidades em aprender e apreender vários assuntos, buscando ampliar o conceito de mundo, pois as crianças já convivem com alguns costumes de outros países
trazidos para o Brasil. Buscar a proporcionar às crianças a compreensão de tais costumes, fortalecendo e valorizando a nossa cultura e diferenciá-las de outras nações.

Porque da escuta

. A proposta deste projeto é de despertar a curiosidade das crianças referentes a outros costumes por meio de outras nações, levando as crianças a respeitarem e também a valorizar as diferenças e que as
diversidades de vivências ampliam seus conhecimentos sejam através de vocabulário, comidas, moeda, costume entre outras curiosidades que partirão do interesse das crianças. Visando a importância da
escuta que proporcionará a sondagem e observação feita pelas crianças.

Objetivo geral

Tem como objetivo realizar a descoberta e valorização de sua cultura, apresentando duas culturas diferentes como os Estados unidos e o México, podendo descobrir dentro (ou fora) da escola sobre as
diversidades de diferentes áreas de cada nação citada. Despertar a curiosidade por meio de pesquisas, vivências e experiências que enriqueçam e ampliam seus conhecimentos. Através das atividades
propostas, observação e escuta, buscaremos contribuir para que as crianças tenham um aprendizado significativo e concreto.
Objetivos específicos

Proporcionar por meio de votação online o nome de identiﬁcação da turma entre algumas opções pesquisadas e identiﬁcadas pelas professoras como relevantes ao tema Nações, que fazem parte do
contexto do País em estudo;
Desenvolver a criatividade, capacidade de pesquisa, oralidade e estimular a atenção, concentração e demais capacidades cognitivas e motoras, através da busca por conhecimento e exploração do tema
e do País.
Estimular a desenvoltura ao realizar apresentações em atrações da sexta em cena no palco da escola;
Incentivar e reconhecer novas culturas, costumes e lugares do país escolhido por sala do agrupamento III;
Identificar semelhanças e diferenças entre brincadeiras típicas dos países: Estados Unidos, México e Brasil.

Metodologia
Neste projeto, faremos a escolha do nome de identiﬁcação da turma a partir de questionário contendo três opções contextualizadas para cadaagrupamentos relacionados com cada país, por meio de
votação virtual. Serão disponibilizados para realização das atividades materiais como lixas, tintas, giz, pincéis, rolinhos,papéis, plásticos e principalmente materiais recicláveis a ﬁm de serem realizadas
diversas técnicas de pinturas e colagens e construções de cenários. Salientamos que a aprendizagem através da ludicidade estará sempre presente na prática educativa do CEI, para que os princípios de
infância, criança e educação reﬂetidos no ambiente escolar tragam contribuições fundamentais para ofertar às crianças uma educação de qualidade baseada nos objetivos de aprendizagem organizados em
campos de experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Avaliação

A avaliação será realizada através de registros e fotos, de forma continuada, buscando reﬂetir em nossas ações e de como as crianças estão recebendo as atividades, no sentido de apresentarem participação
ou não, pois no trabalho remoto, precisamos das famílias para a realização das atividades. Com a participação e devolutiva das crianças e famílias nas atividades propostas, conseguiremos acompanhar o
desenvolvimento das crianças.
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*PROJETOS COLETIVOS DOS AGRUPAMENTOS

Agrupamentos: I, II e III

Professoras: Tatiane Tarello Cinack Dos Santos, Miriam Ferreira Malafaia, Carolaine Pereira Moreira Dos Santos, Michelly Oliveira e Leticia Caroline De Brito Correia, Susie, Leonice, Tatiana Nogueira e
Daniela.

PROJETO CURIOSIDADES DA TURMA

(Escuta Ativa)

Esse tipo de escuta acontece entre a criança que fala e o adulto que ouve, possibilitando uma maior aproximação entre eles. Também propicia o desenvolvimento integral do sujeito
através de uma relação recíproca, isto é, o reconhecimento do outro a partir de si mesmo. Consoante ao que defendem as autoras Cerqueira e Souza (2011, p.17

INTRODUÇÃO

Ainda hoje vemos creches e pré-escolas antecipando temas de pesquisa para as turmas: projeto das quatro estações, cinco sentidos, bichinhos do jardim, identidade, cultura africana, entre outros. Pensados e
elaborados por professores e coordenadores no início do ano letivo, antes mesmo de conhecer as crianças. Os temas em si não são o problema. A questão está em acreditar que experiências de investigação e
construção de conhecimentos podem ocorrer com assuntos descolados da curiosidade das crianças.

Madalena Freire nos lembra que curiosidade é característica da criança, mas ela precisa ser alimentada com intervenções, encaminhamentos e devolutivas adequadas ao contexto. Por isso, escolas e
professores vêm se repensando e questionando a própria prática, buscando dar vez e voz aos interesses singulares e às perguntas das crianças para construir aprendizagens de fato signiﬁcativas. Assim,
surgem muitos outros “como”: como planejar as atividades se não se sabe ao certo o que virá? Como ler nas entrelinhas as curiosidades das crianças? Como trabalhar um currículo apoiado em experiências
que promovam a construção da identidade, as interações, os saberes do corpo, as múltiplas expressões e a linguagem (campos de experiências)?

Nas perspectivas de Piaget e Dewey, a curiosidade e a investigação são os motores da aprendizagem na infância, para que as crianças aprendam a projetar e encontrar meios próprios de realizar seus
empreendimentos. O desejo de perguntar, conhecer e criar deve ser instigado para que ela deseje conhecer e se encante com as descobertas de seu percurso de pesquisa.

Assim, oferecer oportunidades de pesquisa para crianças pequenas está distante do planejamento de propostas “divertidas”, que duram apenas o tempo da atividade. As propostas que se
transformam em verdadeiras experiências de aprendizagem dialogam com as perguntas das crianças, se conectam com as percepções e saberes e deixam marcas… Marcas da experiência no corpo, na
mente, nas paredes da escola.

JUSTIFICATIVA

Tendo em consideração que a infância é a fase de inúmeras descobertas e curiosidades constantes, é de suma importância que seja trabalhado em aula o que vem de encontro com as necessidades de
conhecimento dos próprios educandos. Assim se faz necessário acompanhar e vivenciar as mais diversas atividades realizadas na escola e na comunidade em geral, sendo importante para a criança
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desenvolver o senso crítico e o interesse de vivenciar, investigar e explorar o meio em que vive, podendo compartilhar suas experiências e descobertas. Portanto, se faz necessário acompanhar (como
mediadores), por meio de diversas atividades realizadas na unidade escolar e buscando a participação das famílias e comunidade.

O PORQUE DA ESCUTA

O projeto Curiosidades da Turma trabalhará em criar momentos para que a criança se desenvolva por meio de suas descobertas, vivências e aprendizagens, visando a importância da escuta que auxilia na
sondagem e observação da criança, contribuindo para que a mesma se enxergue como sujeito participativo, sendo fundamental a relação do professor-aluno em todas as atividades desenvolvidas. A escuta
nos faz (educadores) trabalhar constantemente o habito de ouvir a criança, para nos mobilizar em perceber a presença da criança em sua prática e o que está ao seu redor, levando em consideração o
respeito pela criança em suas limitações. A escuta precisa ser uma prática que irá nos levar ao mundo das crianças, respeitando suas fantasias e sua maneira de pensar. Esse projeto funcionará como um
instrumento que demonstrará a criança como a peça principal e seu desenvolvimento como um todo.

OBJETIVO GERAL

Tem como objetivo realizar passeios ao redor da escola (ou fora), pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para o despertar da curiosidade e de experiência que possam enriquecer ainda mais nessa
faixa etária. Por meio das atividades, observação e escuta, despertar e valorizar o interesse das crianças, contribuindo de forma significativa e concreta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar momentos de curiosidade sobre o novo;

Estimular o aluno a expor suas curiosidades;

Desenvolver a vontade de compartilhar descobertas (sendo através de um jogo, uma história ou algo que aconteceu em casa);

Estimular a participação da família;

Estimular a oralidade e criatividade de cada criança;

Respeitar e compreender o trabalho coletivo;

Contribuir para a socialização do grupo;

Estimular a atenção e percepção visual, para a observação.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

“O eu, o outro e o nós

Observar as crianças através de suas descobertas, criar momentos para que as mesmas produzam por meio de seu próprio conhecimento, compartilhando suas curiosidades umas com as outras.

“Corpo, gestos e movimentos”

Buscaremos criar atividades baseadas na curiosidade das crianças. A cada descoberta criaremos momentos para a expressão corporal e oral, através das músicas e brincadeiras.

“Traços, sons, cores e formas”

Através das curiosidades e descobertas das crianças trabalharemos por meio de manifestações artísticas, culturais ecientíficas locais e universais, oportunizando a todos vivencias múltiplas e
compartilhando com todo o grupo as experiências de toda a turma.

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”

Trabalharemos a comunicação baseada no ouvir e escutar aos outros, estimulando a fala oral, criando situações para que as crianças falem espontaneamente. Criar momentos para a exposição de
pensamentos, incentivando-os a desenvolver a imaginação. Os cantinhos é um caminho que apresenta bons resultados.

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”

Criaremos dentro das curiosidades e descobertas das crianças atividades que trabalham o conceito de espaços, tempos, calendário, chamadinha, roda da conversa entre outras atividades. Importante
apresentar a elas o contato com o letramento, seja pela a escrita como por imagens.
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METODOLOGIA

Iniciaremos o ano letivo por meio do trabalho remoto, buscando contato com as crianças por meio de reuniões de pais e apresentaremos vídeos semanais para que as crianças tenham contato com nós
professoras. Buscaremos fazer a sondagem a princípio por meio de questionário sobre a criança, fazendo perguntas sobre as curiosidades das crianças. Tendo previsão de retorno às aulas presenciais,
trabalharemos para que as crianças sejam estimuladas a apresentarem, de forma espontânea, suas curiosidades e descobertas. Trabalharemos para que todas as crianças respeitem o uso do álcool gel, uso de
máscara e o distanciamento social. Observar as crianças individualmente, respeitando cada uma com suas limitações, trabalharemos aproveitando todos os espaços disponíveis da unidade escolar,
oportunizando à criança a possibilidade de explorar todos os espaços disponíveis, porém respeitando o limite de distanciamento necessário para o cuidado de todos. Através da curiosidade das crianças
criaremos atividades que despertam e os levem a vivenciar mais de suas ações e descobertas. Usaremos desenhos, pinturas, teatros, atividades que envolvam recorte, colagem e modelagem, uso e manuseio
de revistas e livros de pesquisas. Objetivo é com que a criança seja observada e escutada, levando a cada uma delas a oportunidade de se descobrir em suas próprias curiosidades.

AVALIAÇÃO

A avaliação acontecerá por meio de registros e de formacontínua, para que assim possamos rever passo a passo de todas as ações, observando a participação, envolvimento e desenvolvimento da
criatividade das crianças nas atividades propostas.

REFERÊNCIAS

PROJETO Pedagógico. Disponível em: https://www.curiosaidade.com.br/sobre-nos/projeto-pedagogico.. Acesso em: 09 fev. 2021.

ARAðJO, Raisa Bela Gomes de. A Pedagogia da escuta na Educação Infantil. 2018. Disponível em: http://www.petpedagogia.ufba.br/pedagogia-da-escuta-na-educacao-infantil. Acesso em: 08 fev. 2021.

EDUCAÇÃO é a base. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 09 fev. 2021.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:53:54 Página 35 de 151

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação
PROJETO COLETIVO

RETORNO CONSCIENTE

Agrupamentos: I, II e III

Professoras: Tatiane Tarello Cinack Dos Santos, Miriam Ferreira Malafaia, Carolaine Pereira Moreira Dos Santos, Michelly Oliveira, Leticia Caroline De Brito Correia e Sheila Silva Carmo. Daniela, Tatiana
Nogueira, Susie e Leonice.

INTRODUÇÃO

O momento em que estamos vivenciando com a crise sanitária relacionada a COVID-19 (SARS-COV-2) é também uma oportunidade de união, reintegração e de colaboração com as famílias e comunidade
escolar. O nosso principal foco é um “Retorno Consciente” para que todos os alunos sejam acolhidos priorizando as habilidades essenciais, tanto cognitivas, quanto sócios emocionais.

“Sabemos que a pandemia não é cega e tem alvos privilegiados, mas, mesmo assim, criasse com ela uma consciência de comunhão planetária, de algum modo democrática”.Santos
(2020)

Considerando que a pandemia trouxe grandes dificuldades para a sociedade nós profissionais da educação infantil tivemos que aprimorar os cuidados com a segurança e saúde no ambiente escolar.

JUSTIFICATIVA

Após meses com as escolas fechadas, é normal que as famílias e as crianças sintam uma certa ansiedade para que o tão esperado retorno aconteça, e é por esse motivo que torna-se necessário um trabalho
de acolhimento e escuta dessas famílias que passaram por diversas situações neste período em que todo o mundo vivenciou momentos de luto, estresse e sofrimento. Para que esse trabalho seja realizado de
forma segura, faz se obrigatório o cumprimento das medidas sanitárias e de distanciamentos sociais propostas pela DEVISA, sendo assim trabalhadas de forma lúdica, acolhedora e diferenciada pela escola.

O PORQUE DA ESCUTA

Escutar, neste sentido, é dar vez e voz aos alunos que se encontram no processo de ensino-aprendizagem, caracterizando assim, uma escuta sensível. Além disso, a criança é um sujeito ativo que tem vez,
voz e precisa contribuir com sua fala autônoma, relatando as suas preferências que devem ser reconhecidas.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças, zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente escolar visando estabelecer as normas segundo o DEVISA em relação aos cuidados do COVID19.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver a consciência a respeito da importância de respeitar as normas de retorno as aulas presenciais da unidade escolar;

Aprender sobre as medidas previstas pela DEVISA em decorrência a gravidade do momento atual que diz respeito a Pandemia do COVID-19;

Analisar atitudes positivas e negativas a partir de simulações de situações relativas ao comportamento no trânsito, como por exemplo, atravessar a rua na faixa de pedestres, saber quando o semáforo
permite a travessia, etc., fazendo referência aos motivos pelos quais os riscos de contaminação pelo Corona Vírus acontecem e como podem ser evitados;

Identificar por cores distintas quais os principais combinados do agrupamento de acordo com o plano de retomada das atividades escolares.

Conhecer, por intermédio de placas ilustrativas e suas interpretações, as formas de contagio e prevenção do Corona Vírus;

Construir valores e comportamentos que impactam na vida das pessoas, com a paciência, solidariedade, tolerância e respeito, de forma a melhorar a convivência de todos no ambiente escolar;

Incentivar a participação da família em parceria com a escola por meio de aplicações das orientações sanitárias em diversas situações do cotidiano das crianças;

Conhecer quais são os locais e como evitá-los ao brincar e andar na rua;
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Explorar quais são as atitudes seguras durante a rotina para promover o desenvolvimento das crianças durante a retomada das aulas de acordo com os protocolos da DEVISA.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

“O eu, o outro e o nós”

O campo de experiência destaca e ressalta a construção de identidade, de relações e vínculos estáveis e o sentimento de pertencer a algum grupo, respeitando a
individualidade, e, dessa forma,
expandindo o conhecimento sobre si mesmo.

“Corpo, gestos e movimentos”

Mostra a importância das experiências corporais, como: brincadeiras de faz de conta, literárias ou teatrais. Dessa forma são estimulados os referenciais de noção de espaço e as possibilidades expressivas do
corpo.

“Traços, sons, cores e formas”

Destaca as experiências com diferentes manifestações artísticas, tanto com a linguagem musical (criação, manifestações corporais provocadas pelas melodias, ampliação do repertório musical, exploração de
objetos sonoros) e a linguagem visual (envolvendo desenho, pintura, modelagem, colagem e outras atividades que promovem a sensibilidade investigativa e crítica).

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”

O campo aborda as experiências com a linguagem oral e como elas ampliam as formas sociais de comunicação; as experiências com leituras de histórias e sua inﬂuência na imaginação do leitor (que pode
criar cenários, personagens, perceber no corpo as emoções criadas pela história, etc.). Ele também entende a influência da escrita no cotidiano, com contextos significativos e sua atuação no faz de conta.

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”

O campo dá ênfase nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais (longe, perto, para frente e para trás, potencializando a percepção de espaço) e noções de tempo (dia, noite, estações
do ano, ontem, hoje, amanhã, semana, mês e ano, onde favorecem também as noções de ordem temporal e histórica). Outras experiências envolvidas são em relação a medidas, que favorecem que as
crianças desenvolvam conhecimentos sobre medidas de objetos, pessoas e espaços e que compreendam o procedimento de contagem. Por ﬁm, o campo ressalta as experiências e transformações que
favorecem a construção de conhecimentos e valores das crianças sobre os diferentes modos de viver de pessoas em tempos diferentes e em outras culturas.

METODOLOGIA

Por estamos vivenciando um momento novo retomaremos as aulas de forma remota. As atividades serão realizadas por vídeo e serão compartilhadas com os pais pelo aplicativo WhatsApp em grupos de cada
agrupamento. Haverá também um momento de interação semanal entre professora/monitoras e crianças/famílias via Google MEET, onde será proposto a interação entre pares com fantoches, contação de
histórias, dinâmicas e musicalização de acordo com o planejamento.

Através de diversas formas de brincadeiras (crianças e adultos), visando manter o vínculo afetivo e trabalhando a socialização entre os familiares, e promovendo por meio de vídeos apresentação dos alunos e
das professoras, os conteúdos de cada vídeo nos proporcionará mais segurança ao retorno das aulas presenciais.

Ao trabalhar os sinais de trânsito, desenvolveremos a consciência a respeito da importância de respeitar as normas de retorno às aulas presenciais da unidade escolar. Diariamente, acontecerão vários
momentos de roda, buscando conhecer as crianças e suas curiosidades, pois todos são incentivados a contar seus conhecimentos prévios, a roda nos auxilia na hora de apresentar as atividades e brincadeiras
que serão realizadas ao longo do dia. Através da musicalização, jogos, brincadeiras, confecção de brinquedos e ações previstas, juntos criaremos códigos escolares para o distanciamento e segurança nas
dependências da escola, tendo sempre a criança como sujeito participativo e protagonista de sua própria história.

AVALIAÇÃO

Será satisfatório se a família e as crianças se envolverem nas propostas e realizarem as atividades em casa com prazer e alegria, ampliando seus conhecimentos sobre o assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Professora de Educação Especial

PROJETO: SOMOS DIFERENTES – 2021
TEMA GERADOR: “O MUNDO AO MEU REDOR”
DURAÇÃO: ANUAL
PROFESSORA: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL

INTRODUÇÃO:

A escolha do tema foi pensando em trabalhar na construção da identidade das crianças.
Sabemos que a humanidade passou e continua passando por preconceitos, rótulos e discriminações e é de grande importância enquanto na educação infantil trabalharmos a aceitação das diferenças.
A criança é capaz de construir seus interesses conhecimentos e o professor como mediador, proporciona situações para a interação.

JUSTIFICATIVA:

Este projeto tem a intenção apresentar de forma prazerosa para a criança as diferenças existentes entre nós tratando a diversidade com respeito e de forma natural
.

OBJETIVO GERAL:

Reconhecer e valorizar a diversidade humana, apontando os aspectos positivos proporcionados pelas diferenças;

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

Valorizar as diferenças, através das contações de histórias, músicas, desenhos assistidos,
Despertar na criança a imaginação e criatividade.
Trabalhar a coordenação motora grossa

CAMPOS DE EXPERIENCIAS:

“O eu e o outro”

Nessas experiências as crianças podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.
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“Escuta, fala, pensamentos e imaginação”:

Neste eixo é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação e conversas, nas
narrativas elaboradas individualmente ou em grupo que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.

METODOLOGIA:

Através das brincadeiras, observando os objetos ao nosso redor.

Exemplo pegar vários lápis de cores variadas! Todos são lápis, porém de cores diferentes.

Repetir com pessoas plantas etc. sempre provando que parecemos ser iguais, mas de uma forma ou de outra somos diferente, inclusive no pensar.

E que tal criar um monstrinho? Neste caso com o agrupamento III. Oferecer papel e lápis para cada criança, em seguida a professora começa a falar o que as crianças deverão fazer. Tem uma cabeça, um
olho, cabelos, pés…

No final o monstro cada um apresentará um desenho diferente!

Plantar sementes e acompanhar a germinação, Apreciação de vídeos, músicas, leituras de livros, uso de fantoches, teatro etc.

AVALIAÇÃO:

Será de forma contínua sendo realizados registros, individuais através de fotos vídeos realizações de atividades propostas, focando no desenvolvimento global da criança no que se refere a sua aprendizagem.

REFERENCIAS:

BNCC – 3. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

PLOJETO LATA MUSICAL – 2021
TEMA GERADOR: O MUNDO AO MEU REDOR.
DURAÇÃO: ANUAL
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

INTRODUÇÃO:

Este projeto será desenvolvido de forma coletiva em toda Unidade Escolar, tendo como proposta explorar a riqueza e beleza da Artemúsica na Educação infantil.
Importante salientar que o projeto pode ser desenvolvido na forma presencial ou remota.

JUSTIFICATIVA:

A intenção deste projeto é proporcionar a interação da turma, mas se estivermos em (casa) no isolamento social passará a ser interação das crianças famílias e professora através das redes sociais.
A proposta é que a criança expresse através de movimentos possibilitando o conhecimento do seu corpo e do espaço, desenvolva o vocabulário e amplie as formas de comunicação.

OBJETIVO GERAL:
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Oportunizar a relação do objeto com a música, respeitar regras básicas nas interações e brincadeiras, perceber os limites do corpo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
A interação das crianças e adultos,
Possibilitar a noção de espaço;
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, Estimular palavras, emoções.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:

O eu, o outro e o nós.

Através da interação a crianças é capaz de demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.

Corpo, gestos e movimentos.

Desde cedo as crianças exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e
cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade.

Traços, sons cores e formas.

Este campo de experiência nos mostra que a convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais ecientíficas, locais e universais no cotidiano da instituição escolar, possibilitaàs crianças diversas
formas de expressão e linguagens, como a música, teatro, dança entre outras.

METODOLOGIA:

Em roda de conversas apresentar a lata musical, com vários objetos relacionadas as músicas já conhecidas ou não. Convidar uma criança para pegar uma miniatura de brinquedo no interior da lata. Exemplo:
a um ônibus, a turma iniciara a cantar a Música da ‘ a roda do ônibus’. No primeiro momento, o indicado é usar uma caixa de som para animar as crianças. Proporcionar aos agrupamentos momentos
prazerosos, através da música, expressões corporais, relacionar objetos a música, ritmo, sons etc.
“A música oferece a alma uma
Verdadeira cultura intima e deve
Fazer parte da educação do povo
François Guizot.

AVALIAÇÃO:

Será de forma contínua, através de registros coletivos ou individuais por fotos, vídeos e anotações relatórios.

REFERÊNCIAS:

A EDUCAÇÃO INFANTIL NA BNCC
3. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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PROJETO CONTÍNUO

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

Semanas Educativas a serem trabalhadas:
·

Semana educativa da saúde - trabalhar a importância dos cuidados com a saúde física, bucal e emocional;

·

Semana da Família (com oficinas)

·

Semana do Estudo do Meio

Semanas e Eventos Temáticos a serem trabalhados:
·

Semana da Partilha;

·

Semana de quem cuida de mim;

·

Festa Meu Mundo Imaginário (no formato de Drive Thru)

·

Semana das Crianças;

·

Expo Nave (exposição de painéis e trabalhos desenvolvidos com as crianças durante o ano letivo)

2.11 - Composição dos Colegiados

Conselho de Escola

Estabelecido pela Lei municipal nº 6662 de 10/10/1991, o colegiado de caráter deliberativo é um dos mecanismos para concretizar um planejamento conjunto entre equipe pedagógica, funcionários e pais no sentido de todos coletivamente na
unidade planejarem ações, acompanhá-las e gerir os recursos financeiros, de modo a objetivar a qualidade do desenvolvimento do nosso trabalho; como também, assumir o compromisso público que é de proporcionar a construção da
cidadania a nossos alunos além de propiciar condições básicas de educação para todos.
Na Unidade Escolar o Conselho de Escola é composto em conformidade à lei citada acima. Este Conselho é o centro permanente de debates e articulação de todas as questões que perpassam a Escola e delibera sobre a gestão dos recursos
obtidos através dos vários programas federal, estadual e municipal.
A proporção do número de Conselheiros participantes é variável de acordo com a quantidade de turmas existentes na Unidade. Os percentuais de representação de pais, professores e demais servidores são estabelecidos pela lei que também
define competências e atribuições desse Conselho.
As datas estabelecidas para as reuniões ordinárias do Conselho de Escola são todas agendadas no início do ano no Planejamento Pedagógico e estão inseridas no Calendário Escolar da Unidade que também deve ser apreciado e votado em
Assembleia do Conselho de Escola. São propostas anualmente quatro reuniões ordinárias obrigatórias, sendo que o Conselho pode ser solicitado a se reunir sempre que necessário diante de decisões de natureza pedagógica ou que envolvam
recebimento e utilização de verbas ou outros assuntos que se apresentarem como importantes para a comunidade escolar.

Composição do Conselho Escolar 2021
Número de salas/turmas: 10-Número de Conselheiros Titulares e Suplentes:18
Data da Eleição e Posse:19/02/2021

O Presidente é o Diretor da U.E? ( x)Sim ( )Não

Identificação dos Conselheiros:
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Comissão Própria de Avaliação

A Comissão Própria de Avaliação, no CEI Rogério Leandro Portela Santana, será constituída através de um representante de cada segmento da unidade educacional: equipe gestora, docentes, monitores, funcionários e familiares. Deste
modo, todos os membros devem

ser conﬁrmados e prestarão contas do trabalho desta comissão ao Conselho de escola. No campo da CPA, todos os processos de auto avaliação serão decididos a partir da construção de acordos do

coletivo, tendo como ponto de partida o plano de avaliação do projeto pedagógico. Salientamos que a CPA, funcionará de forma autônoma.

estão da unidade estará no primeiro semestre realizando a composição da Comissão Própria de Avaliação e tão logo constituída será divulgado os representantes de cada segmento.
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2.12 - Normas que regulam a convivência escolar
As regras de convivência são um conjunto de normas sociais que é tão importante no processo educativo, como ensiná-las o alfabeto ou a comer
com talheres. São as normas que nos asseguram conviver em paz e em harmonia evitando a discórdia.
Saudar ao chegar, despedir-se ao sair, dar ‘obrigado’ ou pedir perdão são normas muito simples que as crianças podem adquirir desde pequenos.
No entanto, não são as únicas regras de convivência.
A boa convivência se baseia em ensinar as crianças a respeitar os direitos dos outros e a aceitar que existem algumas obrigações que devem
cumprir, porque sem elas, cada um faria o que lhe parecesse oportuno e cairíamos na falta de harmonia e respeito pelos outros.
As normas de convivência permitem que os membros de um grupo, sejam crianças de uma sala de aula, amigos no parque ou irmãos em casa
interajam e se comportem de forma ordenada, tolerante e respeitosa. Mas, como podemos transmiti-las? Sempre, o melhor ensino para os
nossas crianças é através do exemplo: se saudamos nossos vizinhos, damos obrigado se nos abrem a porta, pedimos perdão quando erramos ou
escutamos quando nos explicam algo, eles interiorizarão esse aprendizado e o considerarão como algo normal.
Conviver é um exercício diário de cidadania. Viver em sociedade é, acima de tudo, uma necessidade humana. Torna-se simples quando se
depende uns dos outros para viver melhor. Esse exercício social se inclina, principalmente, ao respeito, às diferenças e ao ato de obedecer às
regras de conduta moral e ética. Para as crianças, em especial, as normas de relacionamento com o meio são mais bem exercidas na escola,
onde o ato de dividir o mesmo espaço é mais intenso.
A formação da criança enquanto cidadã é um processo que dura até por volta dos 06 anos. Esse período é a base para todas as aprendizagens
humanas. Reservar um espaço na educação para transmitir valores como solidariedade e tolerância são indispensáveis. Em casa, a criança
aprende por observação e isso ganha outras proporções na escola. Se ela não vivenciou esses princípios com a família; parte essa, fundamental
dentro desse processo, a criança terá dificuldade em assimilar as mesmas questões em outro ambiente.
Trabalhar de uma maneira interativa encoraja a aprendizagem de todos e incentiva a percepção de que a criança está inserida numa
comunidade e que deve estar sempre atenta para fazer sua parte.
A escola é o espaço onde o ápice da interação social da criança acontece. Fora do ambiente familiar, ela tem contato com outras pessoas e suas
histórias. As diferenças estão ali, lado a lado com seu grau de entendimento sobre o mundo. Então, como ensiná-las a manter o mínimo de ordem
para o bem das próprias relações?
Algumas regras básicas auxiliam na compreensão genérica da criança acerca do ambiente escolar, tais como:
·
Chegar à escola no horário;
·
Ser comportado;
·
Prestar atenção às explicações da professora;
·
Obedecer às professoras;
·
Não jogar lixo no chão;
·
Respeitar os colegas;
·
Não bater nos colegas;
·
Não brigar com os colegas;
·
Pedir desculpas ao amigo quando necessário;
·
Não bater nos colegas;
·
Não morder os colegas.
Essas regras, além de outras; geralmente fixadas em murais ou portas de sala, vão criando na criança os nortes fundamentais para entender que
deve existir uma organização para o bem comum. Aos poucos, as normas passam a se tornar atitudes naturais.O Regimento Escolar do CEI
Rogerio Leandro Portela Santana está em processo de aprovação pelo o Conselho de Escola.
No ato da matricula a equipe gestora entrega uma lista de procedimento ,onde é informado a rotina e as normas da Unidade Educacional tais
com:
Entrada e saida dos alunos.
Ausencia do aluno.
administração de nenhum tipo de medicamento.
Retirada da criança utilizando o cracha de autorização .
Comunicação entre Escola X Familia através do caderno de recados ,reuniões individuais ,reuniões gerais.
Vamos construindo as noções elementares do certo e do errado ;do respeito ao outro da convivencia em comum;dos limites e para isso é se
ter ideia do valor e do significado que as normas possuem não como mera sanção ou arbitrariedada mas como instrumento para viabilizar o bem
estar ,o respeito eo tratamento igualitario a todos.

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional
3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior
3.1.1 - Cumprimento de Metas

Principais ações
Meta
prevista no

Análise do

desenvolvidas para

Processo e

alcance das metas

Resultados

Justificativa

Contrato de
gestão

Socializar, esclarecer e

Apresentar a Proposta

divulgar a

Pedagógica a

Projeto

toda

Pedagógica da Unidade

comunidade escolar,

Educacional.

através de Reuniões,
tais como :Conselho
de Escola ,Reuniões
de

f o r m a ç ã o entre

Pares,

F o i analisado e
discutido
o
projeto
pedagógico,
através
das
Reuniões:
R e u n i ã o de
Conselho
de
Escola ,Reunião

Meta
alcançada
com êxito.
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Reuniões

Família

de
formação
entre
pares,
Reunião Família

e

Educadores.

e Educadores.

Implementar os projetos

Cumprir os projetos

d e s c r i t o s no

descritos

Projeto

Politico Pedagógico.

50%

Meta

na

executada

proposta pedagógica com

parcialmente

as crianças matriculadas.
,devido
Realização de atividades
que

contemplem

á

pandemia.

os

objetivos propostos no
planejamento.

Promover maior

Construção de autonomia

A

m e t a não

foi

Devido a

alcançada
a u t o n o m i a nas

a t r a v é s dos

crianças

projetos;

dos

Agrupamentos.

Pandemia

Os

com êxito.

professores (as)
incentivaram as crianças
a

escolherem

brincadeiras

e

brinquedos;

Os professores (as)
organizaram
atividades, oferecendo
simultaneamente um
conjunto de atividades
diferentes que podem
ser escolhidas pelas
crianças de acordo
com sua
preferência.

Manter atualizado o

Inserir nos sistemas as

A meta foi alcançada

informações solicitadas

com 100% de êxito.

Sistema
Integre e Sistema

pela SME, dentro do

Secretaria Digital.

prazo estabelecido.

Multiplicidade de

Crianças expressaram-se

A meta foi alcançada

experiências e linguagens.

p

com êxito.

o

r meio

de

diferentes
l i n g u a g e n s , tais
como:

plásticas,

simbólicas

e

musicais.

Realizar

as

reuniões

Reunião com a

previstas
comunidade
no calendário escolar.

escolar

para

eleição

do

C o n s e l h o de
Escola,
de

Reuniões

Família

A
s reuniões
foram
realizada em 2
formatos
,reunião
presencial
e
reunião virtual.

Meta
executada
com êxito.

e

Educadores,
Reuniões

de

C o n s e l h o de
Escola durante o
ano,

Reuniões

pedagógicas

de

avaliação
institucional.
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Incentivar a recontagem

Atividades realizadas

de

Através de momentos

Meta

de
durante o período

histórias pelas crianças

da

roda

por meio de estratégias

conversa.

de

diversificadas.

executada
diálogos, contação

parcialmente

de

d e v i d oà

história e

atividades
As

crianças

pandemia.

diversificada.

realizaram
diversas
atividades

de

r e c o n t a g e m de
histórias.
M u s i c a i s dos
Contos Infantis.
Promover conhecimento e

Formação entre

A meta foi alcançada

discussões

pares

com 100% de êxito.

profundas

e

r e l e v a n t e sà

Palestra sobre

Educação Infantil.

o Letramento.
Palestra

sobre

D i á l o g o s com

o

cotidiano para os
cadernos
curriculares

da

SME.
Pa l e s t r a com

a

Psicoterapeuta
sobre a

v i d a na

pandemia.
Palestra

sobre

Praticas
Educativas
antirracista
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3.1.2 - Relato sobre a formação continuada dos profissionais do CEI, indicando os resultados na prática
educativa
Além dos temas de estudo e reﬂexão abordados pela Orientadora Pedagógica, foi aberto um espaço no TDC, para que cada professora trouxesse um tema que as mesmas
considerassem pertinentes ao grupo. Os temas tratados foram:

“83% dos professores ainda se sentem despreparados para dar aulas online”;
“A importância da Educação Infantil”;
“Educação Infantil: entraves e possibilidades para a volta das crianças após o fim da quarentena”;
“Afastados das crianças, mas sempre aprendendo: 05 reﬂexões da quarentena – Como relacionar teoria e prática? Existe tempo para brincar? Algumas ponderações sobre esses
e outros temas no isolamento social”;

“O uso do vídeo como ferramenta na Educação Infantil”;
“05 competências do professor da nova geração”;
“Como incentivar o protagonismo infantil na escola”;
“A afetividade na formação da autoestima da criança na Educação Infantil”;
“Formação continuada do professor da Educação Básica – O papel do Coordenador Pedagógico”;
“Por que é tão importante dar voz e vez ás crianças?”;
“Os benefícios de brincar ao ar livre”;
“Algumas deficiências e suas características”.
Todos os temas abordados pelas professoras foram momentos regados de ricos diálogos, discussões e reﬂexões do grupo com relação as nossas práticas pedagógicas e que
com toda certeza, contribuíram muito para repensarmos e reavaliarmos nossas ações.
Para além desses diálogos, reﬂexões e discussões, tivemos ainda outra formação com uma professora da rede Municipal de Campinas, do CEI Haydee Maria Pupo Novaes, cuja
mesma, contribuiu signiﬁcativamente com todo esse movimento de repensar nossa prática. A palestrante foi Simone de Oliveira, professora de AGIII do CEI, a mesma abordou o
tema: Letramento.
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O encontro abordou a importância da linguagem e do letramento, respeitando suas etapas, e cada uma de suas fases. Explicando a importância de ter o conhecimento sobre o
que são as palavras, sobre o que cada uma quer dizer, e não apenas reproduzi-las. Foi abordado também o quanto essa linguagem está sendo falha no mundo atual, com as
tecnologias e as redes sociais que faz com que as próprias palavras são corrompidas, sendo abreviadas, e escritas de outras maneiras.
Durante a palestra Simone, trouxe relatos de suas experiências realizadas com seus alunos durante sua trajetória como professora, além de ter abordado a importância de
trabalharmos o letramento com as crianças, bem como, dialogarmos com as famílias já no inicio do ano sobre essa temática.
Por meio da conversa nós professores devemos expor aos pais a importância de oportunizarmos diferentes possibilidades para as crianças a ﬁm de auxilia-las no processo de
alfabetização e conhecimento de mundo, não necessariamente utilizando do método tradicional baseado no papel e caneta, mas, expondo ações e práticas para realizar-se dentro e
fora da instituição de ensino, visando um ambiente alfabetizador que contribua na aprendizagem e leitura do mundo desde os primeiros anos de vida das crianças.
Segundo as contribuições da Simone, podemos considerar que, uma vez que os pais participam de uma conversa explicativa e orientadora sobre esse processo do
desenvolvimento infantil há uma compreensão maior do trabalho que é desenvolvido dentro da instituição de ensino, deixando de lado a preocupação com a alfabetização na
educação infantil, evidenciando a aprendizagem por meio da brincadeira e a valorização dos conhecimentos prévios e áreas de interesse das crianças.
O professor deve proporcionar ambientes facilitadores e práticas signiﬁcativas para a aprendizagem, possibilitando um ambiente letrado e que o aluno consiga interagir através
da fala ou escrita, desenvolvendo suas habilidades de forma contextualizada. Investigar o contexto social no qual eles estão inseridos e as práticas que fazem parte de suas vivências
é fundamental para que o trabalho a ser desenvolvida seja eficaz dentro das salas de aula, adequando as temáticas e as áreas de interesse aos objetivos a serem alcançados.
Simone reforçou a necessidade de estarmos em constante construção pessoal, buscando não repetir os mesmos erros educacionais do passado e práticas educativas
tradicionalistas, para isto, a valorização do aluno e de seu conhecimento é primordial na educação infantil atualmente. Com toda certeza, suas colocações foram de extrema
importância para que a equipe pudesse reﬂetir sobre nossas práticas pedagógicas e quais modiﬁcações podem ser colocadas em ação em nossa sala de aula a ﬁm de contribuir ainda
mais na construção do conhecimento da criança e acesso ao mundo letrado.
Simone enfatizou durante toda a palestra que o diálogo, a leitura, sonoridade, imaginação, criatividade, acesso a rótulos, utilização de diferentes meios linguísticos, criar
hipóteses e reﬂexões, resolução de problemas, despertar interesse a novos conhecimentos, construção do desenvolvimento crítico devem ser a prioridade do professor que busca
proporcionar um mundo letrado para a criança.
Evidenciamos por ﬁm, que o encontro foi de grande valia, pois nos clareou e nos trouxe muitas ideias sobre a vivência e a pratica do letramento em todas as fases da educação
infantil. Ampliando dessa forma, tanto nossa ciência da importância e do que realmente é o letramento; quanto nossa ampliação da visão de mundo que passamos para as crianças. E
o quanto é valido darmos as crianças o espaço para que as mesmas possam mostrar quais são seus interesses e de que forma precisamos explorar em cada criança o letramento de
maneira particular.
Encerramos nosso ano letivo de 2020, realizando 05 (cinco) RPAIs, cujas mesmas aconteceram do dia 14/12/2020 ao dia 18/12/2020, onde através das mesmas tivemos a
oportunidade de avaliarmos nosso trabalho realizado durante o ano. Os temas avaliados foram:
Plano de Ação – Período Pandemia:
Todas as funcionárias avaliaram o Plano de Ação das Ações Mitigadoras realizadas pelo CEI durante o período de quarentena, como tendo sido o mesmo extremamente positivo,
tanto para a escola, quanto para as famílias e crianças. Pois o mesmo atingiu seu objetivo maior de reestabelecimento dos vínculos afetivos com as mesmas, onde através
principalmente da realização dos encontros via Google Meet semanalmente com as famílias e crianças da U.E., foi possível uma reaproximação.
Inúmeros foram os desaﬁos, diﬁculdades e obstáculos enfrentados no mesmo, dentre eles, as gravações de vídeos, algo extremamente novo pra grande maioria das
funcionárias, porém, o desejo de proporcionar algo que pudesse de alguma forma, contribuir para que as famílias tivessem juntamente com seus ﬁlhos, nesse tempo tão difícil vivido
por todos nós, momentos de alegria; ludicidade; sugestões de atividades simples, para as mesmas pudessem realizar as propostas juntas, aumentando dessa forma, os momentos de
interação entre elas, era maior.
Avaliação das Formações entre pares e TDC realizados no ano de 2020.
As funcionárias avaliaram os momentos de Formação entre pares e TDC, de maneira positiva, principalmente por razão das palestras que tivemos durante o período de
quarentena:

1. Palestra com Acácia Coelho – Psicoterapeuta: ”Como manter a saúde mental das pessoas em meio a essa Pandemia”.
2. Palestra com Mônica Queiroz – Coordenadora do Programa MIPID: A palestrante abordou o tema: “Práticas Educativas Antirracistas no Ambiente Virtual”.
3. Simone de Oliveira, professora de AGIII do CEI Haydee Maria Pupo Novaes, a mesma abordou o tema: Letramento.
Todas consideraram cada um dos temas abordados, de extrema importância e relevância tanto para âmbito proﬁssional; quanto o pessoal, porém, sugeriram que o tema
letramento seja mais explorado no ano de 2021. Bem como, sugeriram vários outros temas que acreditam ser significativos para a prática pedagógica de todos, são elas:
Espaços externos, como usá-los?;
Cantinhos e Espaços externos;
Educação Especial – Inclusão;
Brincadeiras na Educação Infantil em espaços diferentes na escola;
Palestra sobre técnicas de gravar e editar vídeos;
Além dessas sugestões, as funcionárias ressaltaram a importância de terem sido acolhidas durante todo o momento de quarentena por toda a equipe gestora, pois foram esses
cuidados com as mesmas, que deram segurança á elas, para desenvolverem todas as propostas solicitadas e realizadas na pandemia.
Toda a motivação e encorajamento deram a elas força para superarem cada um dos desaﬁos, diﬁculdades e obstáculos enfrentados e a cada situação vencida, quem ganhava
eram as famílias e as crianças, pois foi possível, mesmo diante da pandemia do Covid-19, proporcionarmos momentos únicos e cheios de carinho, amor e afeto por cada uma das
mesmas.
A avaliação ﬁnal foi a de que apesar de termos vivido um ano totalmente atípico é possível, com motivação, empenho, dedicação, esforço, sacrifício e acima de tudo união,
realizarmos um trabalho de excelência como o que foi feito pela equipe do CEI Rogério Leandro Portela Santana. A pandemia ainda não acabou, mais com certeza, ela já nos ensinou
que se permanecermos todos juntos num mesmo propósito, seremos infinitamente mais capazes.
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3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias
Sabemos que a partir de estudos feitos por vários teóricos sobre afetividade, além de pesquisas realizadas é possível perceber
a interação que existe entre o ambiente familiar e a escola como o segundo ambiente socializado. Portanto, a criança deverá sentirse segura, acolhida e protegida por todos envolvidos no seu processo de aprendizagem; sendo imprescindíveis dessa forma, que a
família, comunidade e escola estejam sempre presentes. Com isso durante o ano de 2020 o CEI Rogério Leandro Portela Santana
pensando na importância da integração família/escola, iniciou o ano letivo com reunião com as famílias e educadores para
apresentação de toda equipe educativa da unidade escolar.
Com a chegada da pandemia do novo corona vírus que atingiu a todos, mudando não somente a rotina das famílias, más
também das instituições de ensino, exigindo mudanças e adaptações de grande amplitude. Em parceria coma Secretaria Municipal
de Educação, mantivemos nosso atendimento administrativo com a comunidade escolar, com todos os protocolos de higienização,
distanciamento e todo acesso foi controlado por meio de agendamentos que foram agendados via telefone e whatsapp da unidade.
Neste período mantivemos distribuições de cesta básicas, hortifrut e kits de livros para os agrupamentos II e III. Nesses
momentos de contatos com as famílias buscamos sempre acolher as famílias da melhor maneira possível.
No segundo semestre conforme a carta de princípios e resolução SME 006 de 1 de setembro de 2020 ,demos início as
gravações de vídeos realizados pelas professoras e agentes educacionais, com intuito de aproximação mesmo que de forma virtual
,com isso crianças e familiares tiveram a oportunidade de rever a equipe educacional, interagir, rememorar e compartilhar
músicas, saberes e brincadeiras que antes eram realizadas em sala de aula, sendo esses vídeos compartilhados pelas plataformas
digitais facebook , whatsapp e googlemeet
Visando a busca participativa das famílias na escola, ocorreram também as reuniões de famílias e educadores e as reuniões de
conselho de escola.

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações educacionais vivenciadas entre as
crianças e adultos nos tempos e espaços educativos
Vivemos tempos difíceis desde o início da pandemia do Covid-19 em março/2020 que se instaurou sobre a humanidade, trazendo uma
atmosfera de medo, incertezas, e um silêncio ensurdecedor para dentro das escolas. Este se deu, devido à recomendação e necessidade de nos
isolarmos e mantermos o distanciamento social entre as pessoas, a ﬁm de tentarmos conter a propagação desse vírus invisível, porém,
assustador. Diante desse cenário, as escolas foram fechadas pausando dessa maneira todo trabalho que vínhamos realizando com nossas
crianças nesse espaço. E de uma hora pra outra, fomos impedidos de viver com as crianças, todas as experiências propostas para o ano letivo de
2020.
Com o fechamento da escola e tendo todos os proﬁssionais da mesma em suas casas, por conta da pandemia, foi necessário que a equipe
gestora, permanecesse na escola, para poder atender as demandas advindas diante “o novo” que estávamos tendo que viver. As medidas de
distanciamento social, causadas pela pandemia do COVID-19 também, mobilizou a equipe do CEI Rogério Leandro Portela Santana a reinventar
suas práticas pedagógicas levando em consideração todo o momento que começamos a enfrentar lá em março/2020.
A partir daí, nós da equipe gestora, demos início as nossas ações mitigadoras com as famílias, com a ﬁnalidade de obtermos informações a
respeito das nossas crianças, saímos (diretora e orientadora pedagógica), pelas imediações da escola, tomando os devidos cuidados de
segurança e mantendo o distanciamento social das pessoas, entregando um documento elaborado pela SME de Campinas, intitulado: “Carta às
famílias”. Documento este, que foi organizado com o objetivo de ajudar, bem como, auxiliar as famílias, através de dicas e sugestões, sobre
como desenvolverem em casa, atividades diversificadas e simples com as crianças.
A partir daí, nós da equipe gestora, demos início as nossas ações mitigadoras com as famílias, com a ﬁnalidade de obtermos informações a
respeito das nossas crianças, saímos (diretora e orientadora pedagógica), pelas imediações da escola, tomando os devidos cuidados de
segurança e mantendo o distanciamento social das pessoas, entregando um documento elaborado pela SME de Campinas, intitulado: “Carta às
famílias”. Documento este, que foi organizado com o objetivo de ajudar, bem como, auxiliar as famílias, através de dicas e sugestões, sobre
como desenvolverem em casa, atividades diversificadas e simples com as crianças.
Criamos o WhatsApp Institucional da escola, com o objetivo de fomentar nossas ações mitigadoras com as famílias e fortalecer ainda mais o
estreitamento de vínculos entre escola x família ampliando dessa forma, nosso contato com as mesmas
Outra ferramenta que passamos a utilizar durante o período de quarentena, foi o Facebook, pois a mantenedora da escola – Grupo Ana
BRASIL, criou outro recurso para possibilitar e facilitar a expansão de novas ações para nos comunicarmos com as famílias, criando assim, a
página do Facebook da escola. Tendo sido esta criada, com o intuito de que as famílias pudessem ter acesso aos vídeos que passaram a ser
gravados pelas professoras e monitoras de nossa U.E., no ﬁnal de Agosto/20202, além de diversas outras propostas de atividades preparadas
com muito carinho pelas profissionais da U.E.
Como é de conhecimento de todos, ainda de acordo com o Decreto nº 20.782 do dia 21 de Março de 2020, as atividades Pedagógicas foram
suspensas, por conta da Pandemia (COVID-19). Visto que estávamos em conformidade com o Comunicado 47 da SME, nossas atividades de
interação com as crianças permaneceram também suspensas, até o ﬁnal do mês de Agosto, onde, a partir do ﬁnal do mesmo, segundo
orientações vindas do NAED, demos início às gravações dos vídeos interativos realizados pelas professoras e monitoras às crianças de nossa U.E;
sendo estes postados no canal do Facebook da mantenedora.
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Dentro das propostas de gravar vídeos a partir de histórias cantadas, tivemos algumas, que objetivaram proporcionar as crianças e suas
famílias momentos de alegria e descontração. Além de incentivar o interesse pela leitura ao contar e ouvir histórias. Bem como, tornar possível
que as mesmas rememorassem um momento que gostavam bastante – a hora da história.
Também realizamos diversos vídeos com a proposta de atividades de musicalização, cujas mesmas tiveram por objetivo favorecer o
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, imaginação, memória, concentração, atenção, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, bem
como, contribuir para que as crianças adquiram uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Nossa proposta foi a de também,
proporcionar as crianças a oportunidade de se lembrarem de diversos momentos vividos por todos nós na escola.
Diversas foram às realizações de contação de história, objetivando com as mesmas, proporcionar que as crianças rememorassem nossos
momentos em roda, buscamos gravar as histórias que as crianças mais gostavam de ouvir quando estavam na escola. Enfatizamos que o intuito
de gravar as mesmas, teve sempre por objetivo incentivar o gosto e prazer de ler, bem como ouvir histórias. Elencamos abaixo as histórias que
foram contadas.
Tivemos também as gravações de vídeos com várias realizações de experimentos científicos, cujos mesmos objetivaram, proporcionar as
crianças momentos lúdicos, de interação entre crianças e famílias, além de incentivar a criatividade e o interesse pela arte.
Procuramos também, abordar questões sobre nossa importância e responsabilidade de cuidarmos e preservarmos do nosso meio ambiente,
frente a isso, foram gravados alguns vídeos onde ensinamos as famílias a criarem brinquedos com matérias recicláveis.
Tivemos também a gravação de alguns vídeos com a professora de Educação Especial, cuja mesma apresentou propostas bem interessantes,
dentre elas destacamos a atividade de musicalização, onde a mesma apresentou a música: “A dona aranha”, em Libras
(Língua Brasileira de Sinais). Apresentando dessa forma as famílias e as crianças, o meio de comunicação utilizado pelos surdos para se
expressarem. Bem como, promover através da mesma, a possibilidade de interação e inclusão de surdos nas atividades remotas.
Outra atividade realizada pela professora foi à confecção de um “Brinquedo de Assopro”, confeccionado com papel, cujo mesmo
objetivou estimular nas crianças a coordenação motora e psicomotricidade, exercitar os músculos que intervêm na fala e oralidade, auxiliar na
dicção, bem como, desenvolver nas crianças habilidades de construírem seu próprio brinquedo.
No dia 10/09/2020, realizamos uma RPAI via Google Meet, onde com os demais funcionários da U.E., avaliamos nossas ações mitigadoras
com as famílias da escola, bem como, também, foram levantadas nessa avaliação todas as diﬁculdades encontradas no decorrer das ações que
estavam sendo realizadas, além da necessidade de ampliarmos ainda mais as mesmas. Nessa RPAI, tínhamos também como ﬁnalidade, repensar
nossas ações e de acordo com a Resolução SME N° 006, de 01 de Setembro de 2020, elaborarmos um Plano de Ação para ser realizado com as
crianças via teletrabalho.
Por meio dessa RPAI, foi possível, pensarmos de maneira coletiva em possíveis novas ações mitigadoras a serem realizadas com as famílias,
objetivando dessa forma, ampliar nossas interações com as mesmas, tais como: realizar encontros semanais com os pais e as crianças através do
aplicativo Google Meet. Possibilitando e favorecendo assim, um maior estreitamento dos laços afetivos entre a equipe educativa, crianças e
famílias, além de ser uma oportunidade de darmos orientações para as famílias sobre possíveis diﬁculdades que as mesmas pudessem enfrentar
em casa com as crianças, uma vez que por conta do distanciamento social, essa parceria tão importante entre escola x família, no processo de
desenvolvimento das crianças, foi interrompida por conta da Pandemia do Covid-19.
Dessa forma, iniciamos nossos encontros virtuais semanais com as famílias e as crianças da U.E., através do aplicativo Google Meet, onde
tivemos a oportunidade de ampliar ainda mais nossos laços afetivos com as mesmas, além de poder ver mesmo que de forma virtual as crianças,
e saber das famílias quais as diﬁculdades que estavam enfrentando não só com relação ao desenvolvimento das crianças em casa, mais também
nas demais diﬁculdades causadas pela Pandemia e assim, pensarmos em possíveis novas ações que a escola poderia estar se mobilizando para
ajudar conforme estivesse em nosso alcance.
Para que fosse possível a realização desses encontros, elaborarmos um Plano de Ação, onde traçamos metas para estarmos mais próximos
das famílias e poder ajudar as mesmas no que precisassem. O resultado não poderia ter sido melhor, pois cada encontro com as famílias e as
crianças era maravilhoso e de um teor riquíssimo, além de ser um momento muito prazeroso tanto para nós da escola; quanto para os pais e
principalmente para as crianças que em todos os mesmos verbalizavam a saudade que estavam da escola e de tudo o que viviam nesse espaço.
Além dos temas de estudo e reﬂexão abordados pela Orientadora Pedagógica, foi aberto um espaço no TDC, para que cada professora
trouxesse um tema que as mesmas considerassem pertinentes ao grupo. Os temas tratados foram:
· “83% dos professores ainda se sentem despreparados para dar aulas online”;
· “A importância da Educação Infantil”;
· “Educação Infantil: entraves e possibilidades para a volta das crianças após o fim da quarentena”;
·

“Afastados das crianças, mas sempre aprendendo: 05 reﬂexões da quarentena – Como relacionar teoria e prática? Existe tempo para
brincar? Algumas ponderações sobre esses e outros temas no isolamento social”;

· “O uso do vídeo como ferramenta na Educação Infantil”;
· “05 competências do professor da nova geração”;
· “Como incentivar o protagonismo infantil na escola”;
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· “A afetividade na formação da autoestima da criança na Educação Infantil”;
· “Formação continuada do professor da Educação Básica – O papel do Coordenador Pedagógico”;
· “Por que é tão importante dar voz e vez ás crianças?”;
· “Os benefícios de brincar ao ar livre”;
· “Algumas deficiências e suas características”.
Todos os temas abordados pelas professoras foram momentos regados de ricos diálogos, discussões e reﬂexões do grupo com relação as
nossas práticas pedagógicas e que com toda certeza, contribuíram muito para repensarmos e reavaliarmos nossas ações.
Encerramos nosso ano letivo de 2020, realizando 05 (cinco) RPAIs, cujas mesmas aconteceram do dia 14/12/2020 ao dia 18/12/2020, onde
através das mesmas tivemos a oportunidade de avaliarmos nosso trabalho realizado durante o ano. Os temas avaliados foram:
Todas as funcionárias avaliaram o Plano de Ação das Ações Mitigadoras realizadas pelo CEI durante o período de quarentena, como tendo
sido o mesmo extremamente positivo, tanto para a escola, quanto para as famílias e crianças. Pois o mesmo atingiu seu objetivo maior de
reestabelecimento dos vínculos afetivos com as mesmas, onde através principalmente da realização dos encontros via Google Meet
semanalmente com as famílias e crianças da U.E., foi possível uma reaproximação.
Inúmeros foram os desaﬁos, diﬁculdades e obstáculos enfrentados no mesmo, dentre eles, as gravações de vídeos, algo extremamente novo
pra grande maioria das funcionárias, porém, o desejo de proporcionar algo que pudesse de alguma forma, contribuir para que as famílias
tivessem com seus ﬁlhos, nesse tempo tão difícil vivido por todos nós, momentos de alegria; ludicidade; sugestões de atividades simples, para as
mesmas pudessem realizar as propostas juntas, aumentando dessa forma, os momentos de interação entre elas, era maior.
· Avaliação das Formações entre pares e TDC realizados no ano de 2020.
As funcionárias avaliaram os momentos de Formação entre pares e TDC, de maneira positiva, principalmente por razão das palestras que
tivemos durante o período de quarentena.
Além dessas sugestões, as funcionárias ressaltaram a importância de terem sido acolhidas durante todo o momento de quarentena por toda
a equipe gestora, pois foram esses cuidados com as mesmas, que deram segurança a elas, para desenvolverem todas as propostas solicitadas e
realizadas na pandemia.
Toda a motivação e encorajamento deram a elas força para superarem cada um dos desaﬁos, diﬁculdades e obstáculos enfrentados e a
cada situação vencida, quem ganhava eram as famílias e as crianças, pois foi possível, mesmo diante da pandemia do Covid-19, proporcionarmos
momentos únicos e cheios de carinho, amor e afeto por cada uma das mesmas.
A avaliação ﬁnal foi a de que apesar de termos vivido um ano totalmente atípico é possível, com motivação, empenho, dedicação, esforço,
sacrifício e acima de tudo união, realizarmos um trabalho de excelência como o que foi feito pela equipe do CEI Rogério Leandro Portela Santana.
A pandemia ainda não acabou, mais com certeza, ela já nos ensinou que se permanecermos todos juntos num mesmo propósito, seremos
infinitamente mais capazes.

3.2 - Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em curso

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar e metas a cumprir. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-los, é o que dá forma e vida, ao chamado
Projeto Político Pedagógico. É o mesmo que indica a direção a seguir, não é apenas para gestores e professores, mas também a todos os outros funcionários, monitores, crianças e
famílias.
Independentemente da teoria que sirva como base para a estruturação de uma proposta pedagógica, acreditamos que a questão mais importante e que funciona como uma garantia
de sua real efetividade é a participação de todos os envolvidos nessa construção, os quais são por nós, denominados como atores: crianças, equipe educativa e as famílias.
Ressaltamos que as crianças, equipe educativa e as famílias são de extrema importância na avaliação da proposta pedagógica. É necessário que para tanto, sintam-se parte
integrante deste processo assim, oportunizaremos a valorização de suas falas. Nesse alinhamento pautaremos algumas estratégias que, subsidiarão a participação das crianças, tais
como:
-Abertura de espaços e momentos para que as crianças exponham seus olhares e opiniões, estimulando-as a opinarem sobre os Projetos realizados, atividades e trabalho no âmbito
educacional, bem como, as que elas gostariam e acham importantes que façam parte de seu cotidiano, escola, professor e seus pares e outros elementos do ambiente escolar. Essas
ações, fazem com que as crianças tenham autonomia de realizar suas escolhas e participem no que se referem às atividades de seu ambiente escolar e também, com que nestas
interações, nestas trocas de falas, as crianças construam sua identidade e sua maneira de ser.
Diante às provocações de situações onde há a participação de nossas crianças, é indispensável também, a participação das famílias. Assim, cabe salientar, que as mesmas são de
extrema importância na elaboração, no acompanhamento e na avaliação da proposta pedagógica. Diante disso, priorizaremos uma parceria saudável e efetiva entre as famílias. Isso,
nos ajudará com o fortalecimento do Projeto Pedagógico. É necessário que para tanto, as famílias se sintam parte integrante do processo de elaboração e implementação do projeto,
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assim, teremos que oportunizar a valorização de suas falas. Essa parceria, permitirá que as famílias acompanhem as ações desenvolvidas pelos educadores e as crianças durante o
ano letivo. Nesse alinhamento com as famílias, pautaremos algumas estratégias, que subsidiarão a participação das mesmas, tanto na elaboração do Projeto Pedagógico, quanto na
sua avaliação, tais como:
- Conhecimento e acolhimento aos pais: num primeiro momento por meio de entrevistas, temos como estratégia a de incluir um questionário durante o momento da matrícula
(anamnese). Nele, além de colhermos dados como endereço e telefone para contato, perguntaremos às famílias quais são as suas expectativas em relação à escola e às atividades
por nós oferecidas;

- Convidar as famílias para conhecerem o espaço escolar;

- Oferecer palestras e bate papos que tragam informações relevantes, tais como: saúde, higiene, psicologia infantil, bullying e prevenção de acidentes domésticos;

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

- Organização e promoção de reuniões, convidando às famílias para participarem: Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional, Comissão Própria de Avaliação, Reuniões de
Conselho Escolar Reuniões Pedagógicas e Reuniões da Família e Educadores;

- Presença constante das famílias, não apenas nas reuniões estabelecidas no Calendário escolar, mas também no tratamento individualizado, nos comunicados, cadernos de recados,
informativos, nas atividades de integração, nos trabalhos desenvolvidos pelas crianças, oficinas, dinâmicas, festas das famílias e exposição.
Perante essas ferramentas de divulgação e convites às famílias, cabe-nos valer que, para nós, o processo de construção do Projeto Político Pedagógico nesse envolvimento, criará um
ambiente para que as famílias e a escola estejam na mesma sintonia, dividindo informações, compreendendo a perspectiva um do outro, para que juntos possamos trabalhar em prol
da qualidade do desenvolvimento da criança na escola. Envolver a família nesse trabalho é compartilhar a responsabilidade de definir os rumos da escola é um desafio e tanto.
Equipe educativa do CEI Rogério Leandro Portela Santana, deverá ser tratada em igualdade e respeito, para que dessa forma, possamos juntos criar um espaço de colaboração
coletiva, para a construção do processo educacional e a avaliação institucional. O exercício do cotidiano da equipe educativa com as crianças na escola e a disponibilização de tempo
de formações continuadas como suporte pedagógico, nos trará ferramentas e possibilidades de desenvolvermos com competência e excelência a construção e avaliação do Projeto
Pedagógico.
Considerando a unidade educacional como espaço reﬂexivo e intencionalmente adequado, onde se conﬁgura um lugar de constituição dos proﬁssionais que coletivamente aprende e
constrói conhecimento, favorecendo o reﬂetir, o planejar, o atuar, o avaliar, o replanejar todo processo dialógico na prática, temos alguns instrumentos de avaliação, tais como:
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Conselho de Escola (CE) e reuniões, como: Reuniões de Famílias e Educadores (RFE) e Reunião da Equipe Gestora, os Tempos Pedagógicos:
Trabalho Docente Coletivo (TDC) e Formação entre os pares. Para tanto, também utilizaremos a Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional (RPAI)
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4 - Planos de Trabalho
4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI
Partipação da comunidade e da equipe pedagógica na construção do projeto
Meta(s) definida(s)
-Elaboração de um projeto pedagógico que organize as ações educacionais resultantes da reflexão e interação de um coletivo de
educadores, crianças e famílias, no movimento de pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e com a cultura.
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Promover um trabalho que envolva toda a equipe pedagógica, as famílias, a comunidade e a criança, tendo como principal objetivo a
escuta da criança no processo de ensino-aprendizagem, levando em conta que a criança é um sujeito ativo, respeitando a particularidade
das famílias. Buscando atender a necessidade da criança e da comunidade, adaptando a nossa realidade, comunicação via plataformas
digitais e/ou presenciais.
-Aplicar ficha de anaminese e questionário sócio econômico;
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora, Educadores e famílias
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
-Escuta e acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na construção de uma proposta educativa que tenha
como foco a criança
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Início do ano letivo.
Elaboração de Projetos e propostas educacionais diferenciadas.
Meta(s) definida(s)
-Elaboração de Planos de Ensino específicos de cada turma em consonância com os propósitos educativos, as características do grupo de
crianças e que revele intencionalidades pedagógicas definidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer com as crianças e suas
famílias.
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Partindo da elaboração de um projeto pedagógico onde priorizaremos a segurança de todos, através da escuta da família desenvolver
projetos que tragam as mesmas para dentro da unidade escolar, transmitindo conscientização sobre a atual situação, compartilhando as
medidas previstas pela DEVISA por meio de atividades presenciais e vídeos nas plataformas digitais.
- Envolvimento das famílias e comunidades nas ações intersetoriais e no cotidiano da escola;
-Reuniões entre os membros da comunidade escolar, Reunião de Família e Educadores (RFE), Reunião Pedagógica de Avaliação
Institucional (RPAI); e os diversos colegiados da escola: Conselho de Escola (CE) , Comissão Própria de Avaliação (CPA).
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
-Equipe Gestora, famílias e equipe educativa
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
C o n s t r u ç ã o d e P r o p ó sit o s e d u c a tiv o s q u e c o n t e m ple m a s c a r a c t e r í s tic a s e / o u n e c e s sid a d e s d a c o
m u nid a d e a t e n did a;
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Será trimestral, havendo flexibilidade para alterações de acordo com a gravidade do atual momento
Construção de Plano de Ensino adequado à cada agrupamento
Meta(s) definida(s)
-Elaboração de um projeto pedagógico que organize as ações educacionais resultantes da reflexão e interação de um coletivo de
educadores, crianças e famílias, no movimento de pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e com a cultura.
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Pensando no ensino presencial e online, desenvolveremos um trabalho abrangente para todas as crianças da unidade escolar, através de
estratégias e metodologias coerentes à faixa etária de cada agrupamento, visando manter o vínculo afetivo.
- Traçar Planos de ensino coletivo dos Agrupamentos I, II e III, com a equipe docente e equipe de monitoras;
-Estudos em tempos de formação, sobre os demais documentos: Diretrizes Currciculares Nacionais da Educação Infantil; Diretrizes
Curriculares da Educação Infantil de Campinas;Caderno Temático Curricular Municipal; Política de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva;
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
- Equipe gestora e Educadores
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Ela b o r a ç ã o d e Pla n o s d e E n sin o e s p e c í fic o s d e c a d a t u r m a e m c o n s o n â n cia c o m o s p r o p ó sit o s e d u c a
tiv o s, a s c a r a c t e r í s tic a s d o g r u p o d e c ria n ç a s e q u e r e v ele intencionalidades pedagógicas definidas pelos
educadores,relação com o pensar e fazer com as crianças e suas famílias.
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
- Anual
Elaborar planejamentos semanais.
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Meta(s) definida(s)
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida na sociedade e na cultura, tendo em vista o
papel da escola na disseminação e produção de conhecimentos.
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Promover atividades que contemplem todos os campos de experiências, visando o desenvolvimento integral da criança, ampliando as
formas sociais de comunicação.
-Organizar com os professores e monitores ações educacionais que explorem as diversas formas de expressão;
-Brincadeiras que envolvam a relação dos nomes com os objetos e situações do cotidiano das crianças, bem como os diversos gêneros
textuais;
- Atividades lúdicas que incluam: contação de histórias, contos, fábulas, poesias, danças, músicas, produções próprias, cantigas de rodas,
parlendas e advinhas, teatro e brincadeiras com fantoches
- Integração das interações, brincadeiras e vivências das comunidades e famílias.
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Orientadora pedagógica, professoras e agentes educacionais.
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Propor Ações educacionais que garantam: – Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes
gêneros textuais e formas de expressão: corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
durante o ano letivo
Interação social presencial e online.
Meta(s) definida(s)
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida na sociedade e na cultura, tendo em vista o
papel da escola na disseminação e produção de conhecimentos.
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Promover atividades visuais presenciais e por meio de plataformas digitais, que amplie o repertório musical, a imaginação, a linguagem
oral e escrita, com contação de história utilizando diversos recursos pedagógicos que promovam a acessibilidade investigativa e crítica
da criança.
- Integração das interações, brincadeiras e vivências das comunidades e famílias.
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Orientadora pedagógica, professoras e agentes educacionais.
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida na sociedade e na cultura, tendo em vista o
papel da escola na disseminação e produção de conhecimentos
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante o ano letivo
Interação social com crianças e adultos, e estudos do meio.
Meta(s) definida(s)
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida na sociedade e na cultura, tendo em vista o
papel da escola na disseminação e produção de conhecimentos.
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
- Possibiltar a realização de atividades, onde as crianças possam expressar suas emoções, história e cultura, através de alguns valores
estéticos como a beleza, a harmonia e o equilíbrio;
- Inserir na proposta de trabalho atividades de integração como: passeios, festa a fantasia, festa da família, piquenique, cinema e oficinas
pedagógicas;
-Apresentação teatral pela Sanasa, Vigilância Sanitária e PROIM (GM), Projeto da U.E.: “Sexta Feira em Cena” e apresentação dos cães da
Guarda Municipal (GM);
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
- Equipe gestora, professores e monitores
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
– Relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
– Vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante o ano letivo

4.2 - Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da aprendizagem
O Ministério da Educação sintetizou os principais fundamentos para o monitoramento da qualidade da educação infantil no documento
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006).
Como instituição de ensino, precisamos buscar sempre avaliar nossa prática com a intenção de forma objetiva e continuar trabalhando pela
construção da autonomia das crianças. Nossa prática será pautada em nossa Projeto Pedagógico, sintetizando os objetivos e diretrizes
relacionados neste documento que fundamenta toda nossa prática durante o ano, é importante salientar aqui, trata – se de um documento vivo e
que cabe mudanças e adaptações no decorrer do ano, de forma a contribuir e garantir para o desenvolvimento efetivo das crianças.
O CEI Rogério Leandro Portela Santana, neste ano letivo de 2020, utilizará como instrumento para o plano dos indicadores internos e
externos da aprendizagem de nossas crianças, o “documento: "Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (MEC, 2009)”. São eles:- Escuta e
acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na construção de uma proposta educativa que tenha como foco: a
criança;
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– Construção de Propósitos educativos que contemplem as características e/ou necessidades da comunidade atendida;
– Elaboração de Planos de Ensino especíﬁcos de cada turma em consonância com os propósitos educativos, as características do grupo de
crianças e que revele intencionalidades pedagógicas deﬁnidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer com as crianças e suas
famílias;
– A proposta de Ações educacionais que garantam:
1º Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo;
2º que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão: corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
– Vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e
gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
– Relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais a partir de contextos signiﬁcativos que recriam as práticas
sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
–Relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
–Vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;
– Promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma
educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais,
intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, géneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida
social;
–Interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde,
nutrição e bem-estar;
–Relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a vida, no
cuidado consigo, com o outro e com a natureza
–Interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras;
– Uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a
cultura.
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4.3 - Plano de trabalho da equipe Gestora que deverá apresentar as ações da gestão para o cumprimento das
metas estabelecidas no plano de trabalho do CEI

O Plano da Gestão Educacional, traçará linhas de ação, numa proposta sob a intenção de não possuirmos o perﬁl de “sede de poder” e sim “sede de realizações”. Nesse contexto, a presença da Equipe gestora, deverá ser constante em
todas as situações que envolvam o “fazer” pedagógico, pois compreende que é na atuação direta com os educadores, crianças e famílias que se promove a reﬂexão. Acreditamos que o ato de reﬂetir, nos conduzirá ao aperfeiçoamento do que
já está sendo realizado, bem como permitir e constatar o que ainda necessita ser feito, numa perspectiva de ação-reflexão e ação.

Quanto a isso, vimos a descrever os nossos objetivos. São eles
1)

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

2)

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

3)

Estimular e incentivar a continuidade de ações e projetos bem-sucedido

4)

Promover, defender e buscar a transparência no âmbito escolar;

5)

Propiciar o fortalecimento de ações e reflexões pedagógicas que tenham como finalidade a qualidade do atendimento às crianças

6)

Propor, encorajar e realizar de maneira eficaz a formação continuada envolvendo toda a equipe educativa;

7)

Considerar a valorização e favorecer o crescimento profissional de todos os envolvidos na equipe educativa

8)
9)

12)

Promover, incentivar e buscar novas fundamentações teóricas e práticas;
Promover a construção de conhecimento através da socialização de experiências;

10)

Acompanhar e assegurar o planejamento das reuniões de formação continuada dos professores, monitores (as) e demais funcionários

11)

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

Promover o efetivo estreitamento com as famílias, no que diz respeito às informações e esclarecimentos sobre Resoluções e Diretrizes da SME;

13 ) Propor e implementar uma ação educacional direcionada à diversidade e as necessidades específicas do público alvo da educação especialidades;
14) Promover ações para a elaboração e cumprimento do calendário escolar da unidade conforme a Resolução específica da SME;

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

Como já citado, na organização e utilização dos espaços, as crianças eleitas como mini diretores, terão assegurados, os momentos de reunião com a equipe gestora, em que socializarão suas “falas e olhares”, bem como os
apontamentos de melhorias nos tempos e espaços da escola, onde, a visão e a escolha das crianças, muitas vezes se diferem dos adultos e devem ser protagonizadas.

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

vivências, suas culturas, bem como seus conhecimentos pois, acreditamos que dessa forma, também proporcionaremos o protagonismo familiar.

Em meio a esse percurso, cabe propor aqui o nosso plano individual de cada membro da Equipe Gestora. Segue o plano de ação coletivo da Orientadora Pedagógica e Diretora Educacional:
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e
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documentos
e
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Tempos
pedagógicos

–

TDCs e Formação

Questionário

trimestrais
auto

e

avaliativo

anuais;
(equipe

docente e monitores);

entre pares
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Orientador
Pedagógico
Tempos
pedagógicos

–

Colaborar sistematicamente às

TDCs ,

políticas de formação da SME

Formação entre pares e

com

Equipe Gestora

o

processo

de

ensino
Orientador

aprendizagem;

Através de diálogos e discussões em
grupos entre os pares;

Pedagógico
Tempos

Orientador

pedagógicos

Pedagógico,
Coordenar

e

elaborar

organização

dos

a

espaços

escolares;

Formação entre pares e
Equipe Gestora

docente,
monitores

–

TDCs,

E q u i p e

e

Através do diálogo, apreciação das
crianças e suas ressignificações;

Diretor
Educacional
Orientador

Durante

Pedagógico,

devolutivas das famílias, através de e-

Equipe docente e

mails, questionários e devolutiva

Diretor
Dialogar e orientar a família;

informais

e

dos educadores
Durante o ano letivo

Educacional
Orientador

Através de devolutivas das crianças e

Pedagógico,
Traçar ações que promovam a

E q u i p e

ampliação cultural das crianças,

docente,

equipe escolar e familiares;

conversas

familiares

familiares, mural da escola, Cadernos:
Durante o ano letivo e
e

Deixe aqui a sua mensagem!”,

trimestrais

Diretor
Educacional.

Participar
e
colaborar
das
reuniões de trabalho com a
equipe
de
coordenadores
pedagógicos da SME

Formação

Cefortep

(durante o ano letivo)

Orientador
Pedagógico

Através de diálogos e discussões
reflexivas
Nos atendimentos individualizados e
coletivos;

Propor momentos de troca com

Orientador

os familiares;

Pedagógico

Através

de

Projetos

e

pesquisas que envolvam os
e
familiares

Equipe Docente
Durante o ano letivo
Planejamento
discussões

de
de

ações,

estratégias,

Orientador
pedagógico

Através
e

Diretor
prioridades, trocas de ideias e educacional
concepções;
Gerir

e

coordenar

questões

todas

as

administrativas

e

pedagógicas

Diretor

Encontro semanal

Durante o ano letivo

educacional
e

de

reflexões,

sobre

as

discussões e ações elaboradas.

Através de reflexões nas RPAI, CPA e
CE.

orientador

pedagógico
Articular e promover reuniões

Diretor

Durante o ano letivo

educacional

Através

de

ações

e

reﬂexões

compartilhadas nas RPAI,
CPA e CE.

Articular e promover reuniões de

Diretor

equipe de setores: cozinha

educacional

e

Quinzenal

Diálogos, escutas, observação e retorno
das equipes de setores

limpeza
Possibilitar

a

igualdade

condições para
permanência

o acesso

da

de

Diretor

e

educacional

criança

na

atendimento

da

Semanal

Observar a permanência da criança na
escola e seus
direitos garantidos.

escola
Assegurar

o

criança público-alvo da Educação
especial

que

necessita

Diretor

Cotidianamente

educacional

Suprir a demanda do Sistema Integre,
retorno

de

dos

familiares,

garantir

o

atendimento de um professor(a) de

higiene, locomoção e apoio, de

Educação Especial e cuidador (a).

alimentação de acordo com as
Diretrizes

do

Ministério

da

Educação e Secretaria Municipal
de Educação
Cuidar e preservar a estrutura

Diretor

física da escola, suas instalações,

educacional

equipamentos,

e

Cotidianamente

Verificar

através

de

discussões

e

reflexões do Ce, CPA e RPAI

materiais

escolares

Plano do Orientador Pedagógico: A apresentação deste plano, fundamenta-se em sistematizar o trabalho do orientador pedagógico,
juntamente com a gestão educacional, administrativa, corpo discente, comunidade educativa e famílias; articular e coordenar a
formação continuada da equipe de professores e monitores amparando-os em suas reﬂexões e criticidades e em suas práticas junto às
crianças, bem como as ações formativas necessárias à implementação do Projeto pedagógico e planos de ensino; subsidiar e estruturar a
implementação da proposta curricular da unidade escolar, considerando os documentos municipais e nacionais e as políticas
educacionais da SME; colaborar sistematicamente às políticas de formação da SME com o processo de ensino aprendizagem, visando a
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sua qualidade; coordenar e elaborar a organização dos espaços escolares para que a criança viva plenamente a sua infância e tenha
oportunidade de ser ouvida em suas singularidades e especificidades; dialogar e orientar a família, a fim de propor ações que auxiliem no
desenvolvimento da criança e atenuem sua ausência; traçar ações que promovam a ampliação cultural das crianças, equipe escolar e
familiares; participar e colaborar das reuniões de trabalho com a equipe de coordenadores pedagógicos da SME; comunicar aos
familiares sobre a proposta pedagógica da escola, a fim de trazer aos mesmos, a transparência do trabalho realizado junto às crianças;
propor momentos de troca com os familiares, a fim de articular a parceria entre família e escola;
Plano do Diretor Educacional: A essência do trabalho do Diretor educacional, deve estar pautada no ato de seu planejamento onde, o
mesmo representa um quesito básico na organização do cotidiano escolar.
O seu trabalho consiste em gerir e coordenar todas as questões administrativas e pedagógicas; participar da elaboração,
implementação e avaliação do projeto pedagógico da escola, viabilizar ações que tenham por finalidade o aperfeiçoamento da qualidade da
educação dos planos de ensino, da avaliação do processo pedagógico, da gestão e das relações detrabalho na escola; articular e promover o
acontecimento das reuniões dos colegiados, tais como: Conselho de Escola, Comissão Própria de Avaliação e Reunião Pedagógica de
Avaliação Institucional; conduzir e articular uma parceria da escola com as famílias e comunidade; no respeito à pluralidade cultural,
diversidade e as singularidades de cada criança, compete ao Diretor educacional possibilitar a igualdade de condições para o acesso e
permanência da mesma na escola; propor constantemente o diálogo aos interesses e incompatibilidade de opiniões; garantir que na escola
não haja atitudes de discriminação por conta de deficiências, condições sócios culturais, religiosos e, étnicos, de gêneros e orientação sexual,
ideologia e religiosas; assegurar o atendimento da criança público alvo da Educação especial que necessita de higiene, locomoção e apoio,
de alimentação de acordo com as Diretrizes do Ministério da Educação e Secretaria Municipal de Educação; impulsionar e estimular as
articulações entre o educar x cuidar com as crianças; promover a integridade física, moral, psíquica e emocional das crianças, fazendo valer
sempre seus direitos e respeitos; cuidar para que a criança tenha frequência permanente na escola; cuidar e preservar a estrutura física da
escola, suas instalações, equipamentos, e materiais escolares; cuidar para que aconteça as reuniões do Conselho de Escola, Comissão
Própria de Avaliação Institucional e Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional.

4.4 - Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos pedagógicos
Organização de Espaço, Tempo e Materiais:
A escola precisa acolher diferentes saberes, manifestações culturais e diferentes óticas, empenhar-se para se constituir, ao mesmo tempo, em um espaço de
heterogeneidade e pluralidade, situada na diversidade em movimento. (BRASIL,2013, p. 27).
Pensar a organização do espaço e do tempo na educação infantil não é tarefa simples. Representa pensar em detalhes que reﬂetirão o projeto pedagógico da instituição. Os tempos e
os espaços da Educação Infantil também precisam ser pensados de forma a oportunizar momentos coletivos e individuais e, principalmente, criar rotinas de trabalho que possibilitem
a aquisição da noção de período e sequência temporal. Cores das paredes, altura dos murais, tamanho dos móveis e a disposição são apenas alguns dos aspectos fundamentais que
envolvem tal tarefa.
Assim como o tempo, o espaço também deve ser organizado levando-se em conta o objetivo da Educação Infantil de promover o desenvolvimento integral das crianças. Maria da
Graça Souza Horn ajuda-nos a pensar sobre esse tema. A partir de suas pesquisas, escreve:
O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão postos em uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como
crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção pedagógica. Aliás, o que sempre chamou minha atenção foi a
pobreza frequentemente encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores, nos aromas; enﬁm, em tudo que pode povoar o espaço onde cotidianamente as crianças
estão e como poderiam desenvolver-se nele e por meio dele se fosse mais bem organizado e mais rico em desafios. (HORN, 2004, p. 15).
Buscando uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças 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 as crianças, isto é, um lugar onde as mesmas
possam brincar; criar e recriar suas brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e independentes.
Outra proposta da SME Campinas/SP é a de trabalhar na Educação Infantil, com os Cantinhos de Atividades Diversiﬁcadas: Além da organização da rotina, a função dos cantos ou
ateliês é possibilitar a crianças a interação, troca de conhecimentos, capacidade de negociação e outras formas de incentivar a independência, em especial pelo fato das trocas
serem baseadas na negociação entre os pares, com a construção de argumentos baseando as trocas.
Pensando nesse pressupondo a unidade CEI Rogério Leandro Portela Santana, tem como objetivo criar cantinhos para serem trabalhados dentro e fora das salas, garantindo que as
crianças possam vivenciar diferentes situações de aprendizagem, escolhendo, exercitando a autonomia e buscando conhecer as próprias necessidades, preferências e desejos ligados
à construção de conhecimento e relacionamento interpessoal. É importante que esse tipo de organização favoreça o acesso aos mais variados bens culturais como os proporcionados
pela produção literária e comunicação e pela produção artística.
Com relação a esses cantos destacamos alguns cantos alternativos que serão implantados nas salas e área externas:
* Canto do supermercado com embalagens vazias de diferentes produtos, sacos para empacotar, caixa registradora, dinheiro de papel e moedas, cartazes com nomes de produtos,
prateleiras.
* Canto do cabeleireiro com espelho, maquiagens, rolos, escovas, grampos, secador de cabelos, bancada, cadeira, bacia para lavar cabeça, embalagem de xampu, cremes.
* Cantinho da Natureza que poderá incluir livros referentes a diversos temas; experiências realizadas pelas crianças como o plantio do feijão; um terrário; um aquário; por exemplo.
* Cantinho de Exploração do Mundo que poderá incluir materiais como um quebra-cabeça do mapa do município onde as crianças residem e outro do Brasil; confeccionados pela
professora com as crianças.
* Cantinho dos pequenos pintores onde as crianças terão momentos de pinturas, criação de desenhos, onde poderão ser dirigidas pelo professor ao momento de desenhos livres.
Ao pensarmos sobre a organização dos espaços, devemos sempre considerar que as crianças precisam de auxílio para compreender o mundo que as cercam. Por essa razão, é
importante deﬁnir bem os espaços. A organização externa contribuirá na organização interna das crianças. Algo fundamental é o planejamento dos horários e atividades que
garantam o cuidar e o educar, lembrando que o lúdico deve sempre estar presente.
É nesse ambiente de aprendizagem que as crianças vão socializar-se e ganhar autonomia. “Dentro do espaço da Educação Infantil é necessária a integração entre o educador, o
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planejamento pedagógico e a organização dos lugares, que funcionam como mais um elemento educativo, como se fossem um professor a mais”, explica Elza Corsi, formadora do
Instituto Avisa lá, de São Paulo. A seguir, a descrição dos espaços que temos na escola e as possíveis propostas pedagógicas a serem realizadas com as crianças em cada um deles:
Refeitório:
O refeitório é um espaço para a socialização e desenvolvimento das noções de cidadania e da autonomia. Entre 0 e 2 anos, os pequenos servem-se com auxílio de um educador. A
partir dos 3 anos, a criança começa a ter autonomia para alimenta-se sozinha, apenas com a orientação do professor. Neste espaço as crianças fazem suas refeições em um número
exato de crianças, podendo ser utilizado para atividades de culinárias com ou sem a participação dos profissionais da cozinha, apenas professores e agentes.
Lactário:
Este espaço é ideal para alimentação dos bebês, com uma rotina de fruta, almoço, café da tarde e janta. Dentro dele temos os bebês conforto e cadeirão usado para apoio dos bebês.
Solário
Tomar sol é importante para a ﬁxação do cálcio nas crianças. Por isso, ter um solário – área descoberta para o banho de sol, com localização próxima das salas é primordial, por isso
as salas do agrupamento I e II, foram preparadas para esses momentos, além de ser um espaço para atividades diferenciadas, como criações de cabanas para contação de história,
atividades de texturas, entre outras atividades que poderão ser realizados nesses espaços.
Banheiros:
Em nossa unidade escolar temos quatro banheiros infantil no pátio próximo as salas de aulas, e dois banheiros dentro da sala do agrupamento I, com o intuito de trabalhar a
autonomia das crianças os vasos sanitários, pias, papéis higiênicos e de mãos, são colocados no alçasse das crianças facilitando o seu manuseio.

Áreas externas

Pátio coberto:

É um espaço muito utilizado pelas crianças, pois ele é coberto facilitando o uso dele a qualquer hora do dia, neste espaço é realizado as festas que teremos no decorrer do ano letivo,
com a participação das famílias, peças de teatro, palestras entre outros. Neste ambiente temos brinquedos de plásticos onde o mesmo é higienizado a cada 30 minutos em relação a
pandemia que vivemos nos dias atuais.

Parque:

A área externa é oferecida com um parque recheado de brinquedos, escorrega, gira gira, gangorra, escorregador, um lugar onde a imaginação e criação das crianças são apuradas, a
interação e socialização ficam facies de serem trabalhadas e a autonomia são trabalhadas de forma prazerosa.

Espaços Verdes:

A criação de horta para colheita das crianças é de importância valiosa, através desse contato com a natureza as crianças podem explorar, trabalhando o cuidado, paciência, tempo e
conhecendo os nutrientes importantes para o corpo.

Quiosque:
Esse espaço é utilizado para diversas ﬁnalidades, dentre as quais destacamos que ele é usado como espaço de leitura de livros, contação de histórias, realização de piqueniques,
exercícios de coordenação motora, etc. Enﬁm, a proposta é utilizar esse espaço tornando-o num ambiente acolhedor; repleto de atividades desaﬁadoras e prazerosas para as
crianças.
Casa de Boneca:
Brincar na casinha de boneca é uma atividade que não sai de moda e faz a alegria de todas as nossas crianças. Trata-se de um “jogo” que as mesmas brincam sem que ninguém
tenha que ensinar o que fazer. Apenas imitam o que fazem os adultos em seu cotidiano.
A partir das concepções trazidas pelo Caderno Curricular temático (2014), tornou-se possível pensarmos no início de nossas atividades letivas, onde as paredes do CEI Rogério
Leandro Portela Santana ganharão com o passar dos dias signiﬁcados, pois as mesmas serão tomadas por cartazes, fotograﬁas com registros e falas das crianças, mensagens das
famílias em murais, produções artísticas, de experimentos cientíﬁcos, de vivências culinárias, dentre outras realizadas no coletivo e individualmente por todas as crianças e
educadores, bem como tornar visível às famílias oportunizando a elas, o acompanhamento do que está sendo trabalhado na parte pedagógica, com seus filhos(as) em nossa escola.
As crianças participarão de todo o processo de organização do espaço, contribuindo com sugestões e ideias; trazendo assim, novas propostas a partir do seu interesse, além de
avaliarem tudo o que foi trabalhado até aquele momento. Essa participação ocorrerá principalmente durante os momentos de avaliação em que as professoras realizarão
semanalmente com as crianças. Enfatizamos que essa escuta atenta à criança, é o que lhe dá efetivamente espaço para “o fazer junto”. Assim, priorizaremos uma escuta atenta e
um olhar sensível por parte dos proﬁssionais em ouvir as crianças, pois é através da curiosidade e indagação das mesmas que surgem novas propostas a serem realizadas com e
para elas. Ainda, dentro da questão da escuta e fazer com as crianças, como já citado e, em momento avaliativo, nossa proposta após o uso de cada sala ambiente é a de realizarmos
com as mesmas uma assembleia, com a ﬁnalidade de dialogarem, reﬂetirem e decidirem sobre o vivenciado nas salas ambientes, acima de novas ações e reﬂexões a serem
tomadas. As crianças, a cada início da semana elegerão entre seus pares, mini diretor e/ou mini diretora da escola por um dia, a ﬁm de, em conjunto com as demais analisarem e
tratarem sobre questões relacionadas a problemas e soluções da escola. Pretendemos com essas estratégias, criarmos um mecanismo de participação efetiva das crianças no
cotidiano escolar, reforçando assim, a construção do exercício de cidadania.
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Finalmente, torna-se imprescindível destacar aqui a proposta do CEI Rogério Leandro Portela Santana de transformar dia após dia, algo prazeroso e cheio de descobertas para as
crianças. Uma prática que respeite os direitos das crianças e que busque conhecê-las. Onde, o lúdico esteja sempre presente e cada dia represente uma nova aventura, cheia de
desaﬁos e aprendizagens às mesmas. Pois é assim, que será o nosso cotidiano, uma escola que objetiva, a inspiração, o afeto e a alegria, reﬂetindo uma dimensão humana em que a
criança seja valorizada como sujeito que merece respeito às suas necessidades especíﬁcas, nos convidando a reﬂetir sobre nossas ações, para entendermos o “vai e vem”
imprevisível da vontade das crianças.

.
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4.5 - Planos de trabalho entre pares

Ressaltamos a priori que o CEI Rogério Leandro Portela Santana, realizará o trabalho de formação dos professores sob a coordenação da
Orientadora Pedagógica. De acordo com o Termo de Referência Técnica (Resolução Nº 02/2020, publicado no Diário Oﬁcial, do dia 31/08/2020),
salientamos a importância da formação dos professores em nossa unidade educacional, e que a mesma, terá como objetivo, ser capaz de
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conscientizar os professores de que teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”. Entendemos que haja necessidade dos mesmos
trabalharem alinhados para que as reflexões teóricas façam valer coerência sobre as práticas docentes.
Ele estabelece que os professores tenham garantido o tempo pedagógico para o trabalho entre pares com 02 (duas) horas semanais às
quintas-feiras, das 11h00 às 13h00. Assim, destacamos que os tempos de formação pedagógicos, serão cumpridos em sua íntegra, conforme
determina a legislação vigente. Frente a importância da realização dos tempos pedagógicos com os professores, entendemos que eles serão um
processo permanente de ação, reﬂexão, e consequentemente novas ações, a ﬁm de alcançarem o desenvolvimento das práticas e
conhecimentos necessários às atividades realizadas com as crianças. Também, possuem a ﬁnalidade de promoverem o protagonismo das
crianças, potencializando assim, rumo à visão dos “saberes”. Os tempos pedagógicos serão utilizados com a proposta de reﬂetirmos sobre temas
pertinentes à primeira infância.
O CEI Rogério Leandro Portela Santana também, garantirá que, os tempos e espaços pedagógicos destinados a formação, virão imbuídos
como proposta de avaliação e análise, tais como: a de (re)discutir, (re)avaliar e (re)pensar a prática, visando a qualiﬁcação do trabalho coletivo.
Através da premissa sobre os processos formativos dos professores em nossa escola e, segundo o que citam as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica para a Educação Infantil (RMEC), trabalharemos sob essa perspectiva de: CAMPINAS, (2013, P. 25): “Esse movimento de ação e
reﬂexão, possibilita a análise e a construção de conhecimento a partir dos saberes que emanam da prática e a criação de novas maneiras de
fazer no cotidiano da escola”.
As Reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) acontecem todas as quintas-feiras das 11 h às 13 h, com a presença das
docentes de todos os agrupamentos, incluindo a professora de Educação Especial, coordenada e acompanhada pela Orientadora Pedagógica, em
momentos especíﬁcos outros integrantes da equipe gestora. As Reuniões com as monitoras é dividido em dois grupos, cada grupo com duas
horas de estudo e trabalho todas as terças-feiras no horário das 14 às 16hs e quintas-feiras nos horários das 09:00 h às 11:00hs.

4.6 - Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do CEI
O CEI Rogério Leandro Portela Santana realizará os momentos de formação entre pares, com a ﬁnalidade de assim como as professoras, as monitoras terem garantido esse
direito de ampliarem seus conhecimentos, através de estudos e dessa forma, terem a oportunidade de construírem momentos de saberes e aprendizagens, além de, serem também
valorizadas. Pois, acreditamos que quando a escola aperfeiçoa e prática os tempos de formação no contexto escolar, a tendência é que a qualidade da educação infantil e do
atendimento as crianças, se aperfeiçoe. Outro objetivo que buscaremos ao realizar esses momentos de formação é o de proporcionar as monitoras uma troca de experiências,
suscitando ainda a reﬂexão sobre as práticas por elas desenvolvidas, além de aperfeiçoar o conhecimento sobre temas importantes para a atuação das mesmas. Diante disso,
ressaltamos que, as professoras e monitoras, terão basicamente as mesmas temáticas na formação (diferindo apenas em alguns momentos os quais abrangerão temas mais
especíﬁcos para as mesmas), porém em tempos diferentes, pois entendemos que não existe indissociabilidade entre o compromisso do cuidar e educar dentro do exercício das
funções de cada uma deles. Por isso, alguns temas de forma intencional coincidem-se. Os tempos de formação das monitoras acontecerão ao longo do ano com a coordenação da
Orientadora Pedagógica e serão pensados a partir das necessidades observadas de aprimoramento e fortalecimento nas diversas áreas do trabalho com as crianças. A equipe será
dividida por duas turmas, seguindo dessa maneira as normativas instituídas no Termo de Referência Técnica cujos mesmos, estabelecem que os Agentes da Educação Infantil
(AEI)/Monitores de Educação, participem das horas de formação entre pares e que estas, sejam.

DOCENTE

TEMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAIS
DE PROJETOS
ENVOLVIDOS
Socialização de
textos semanais
trazidos pelos
professores

Professoras

TEMPO

LOCAL

METODOLOGIA

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Durante
o ano
letivo

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Discussão em
grupo,
Dinâmicas de
grupo,
registros
escritos e
fotográficos.

Incentivar o
docente a dividir
e socializar seus
conhecimentos
com o coletivo

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema.
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Compartilhamento de
experiências pelos
docentes e trocas de
ideias entre os
mesmos

Professoras

Durante
o ano
letivo

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Discussão em
grupo

Incentivar o
docente a fazer
reflexões sobre
a sua prática
pedagógica na
formação e
desenvolvimento
das crianças.

Cursos e oficinas
educacionais

Professoras

Durante CEFORTEP
o ano
letivo

Buscar novas
ideias e
estratégias
para o
crescimento
profissional e
prática
pedagógica

Buscar novas
A avaliação será
ideias e
dada através de
estratégias para observação do
o crescimento
conteúdo com
profissional e
aprofundamento
prática
do tema
pedagógica

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, leitura
e reflexão

Buscando superar as
práticas habituais,
monótonas,
descontextualizadas
do processo
educacional por uma
prática mais
dinâmica, prazerosa
e contextualizada,
proporcionando
situações de
aprendizagem

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Apresentação
Tem como função
A avaliação será
das bases
primordial nortear as dada através de
curriculares
aprendizagens que
observação do
para educação
os alunos devem
conteúdo com
infantil
desenvolver nas
aprofundamento
escolas, desde a
do tema

SME

Orientação sobre
planejamentos,
planos e projetos

Orientadora
pedagógica
Professoras

3 dias
04/02
11/02
18/02

BNCC – Base
Nacional Comum
Curricular

Orientadora
pedagógica

2 dias
25/02
04/03

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema

Educação Infantil até
o Ensino Médio

Documento
Orientador para início
do ano letivo

Orientadora

2 dias

Pedagógica

11/03
18/03

A importância da
Rotina

Orientadora
pedagógica

Discussão do Texto:
Criando espaços e
tempos do Caderno
Curricular temático
Educação Básico

Orientadora

2 dias

Pedagógica

01/04

Afinal, quem manda aqui?!
Poder e liderança na sala de
aula

1 dia
25/03

08/04

Orientadora
Pedagógica

1 dia
15/04

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura e
discussão em
grupo

Levar o docente A avaliação será
a refletir e se
dada através de
aprofundar
observação do
sobre as
conteúdo com
orientações para aprofundamento
o início do ano.
do tema

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, leitura
e reflexão

Levar o docente A avaliação será
a refletir sobre a dada através de
importância de
observação do
se estabelecer
conteúdo com
em sala de aula aprofundamento
a rotina
do tema

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Dinâmica de
grupo,
Registros
escritos e
fotográficos

Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar sua
observação de
prática e ações
conteúdo com
sob um novo
aprofundamento
olhar através da
do tema; a
educação e a
aproximação
estimulação da
com a prática
criatividade
social
dentro da
relacionada ao
educação
produto final,
observando
semanários

CEI
Rogério
Leandro

Leitura e
discussão em
grupo

Como liderar para
favorecer uma
aprendizagem

A avaliação será
dada através de
observação do
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Portela
Santana

Inteligência
emocional vinculada
ao ambiente de
trabalho

Orientadora
pedagógica
CEI Bem
Querer Célia
Gaspar

Contação de história

Professora
convidada

1 dia
22/04

2 dias
29/04
06/05

Importância do
brincar na educação
infantil

Orientadora
pedagógica
CEI Bem
Querer Célia
Gaspar

2 dias

Oficina de
Brinquedos
adaptados para as
crianças com
necessidades
especiais

Professor de
Educação
especial

1 dia

Palestra : O desenho
revela uma vida

Psicopedagoga
convidada

13/05
20/05

27/05

1 dia
03/06

significativa.

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Multimídia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Dinâmica de
grupo,
Registros
escritos e
fotográficos

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Multimídia
Leitura,
Dinâmica de
grupo,
Registros
escritos e
fotográficos

conteúdo com
aprofundamento
do tema

Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar na sua
observação de
prática enquanto conteúdo com
profissional e a aprofundamento
importância da
do tema; a
sua saúde
aproximação
emocional.
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários
Ampliar o
A avaliação será
conhecimento
dada através de
de leitura na
observação de
educação infantil conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano
Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar na sua
observação de
prática enquanto conteúdo com
profissional e a aprofundamento
importância do
do tema; a
brincar para as
aproximação
crianças
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Dar ao professor A avaliação será
oportunidade de dada através de
promover a
observação de
brincadeira sua
conteúdo com
prática e
aprofundamento
aumentar seu
do tema; a
leque de opção
aproximação
de trabalho junto com a prática
a inclusão
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Oportunizar ao A avaliação será
professor um
dada através de
olhar atento aos observação de
desenhos e
conteúdo com
traços das
aprofundamento
crianças
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:53:54 Página 64 de 151

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação
semanários,
relatos e
cotidiano
Texto : A importância
sobre os registro
feito pelos
professores

Orientadora
pedagógica

Palestra :
Desenvolvimento da
personalidade da
criança

Psicólogo
Convidado

Primeiro Socorros Lei nº

Enfermeiro/
socorrista
Convidado

13.722/18 (Lei Lucas)

2 dias
10/06
17/06

Palestra :Direito da
criança e
adolescente e a
responsabilidade
enquanto educador

Orientadora
pedagógica

Discussão do texto:
Perceber, falar;
pensar arte. Do livro
Interações: Onde
está a arte na
infância.Blucher,2012

Orientadora
pedagógica

1 dia
24/06

1 dia
05/08

1 dia
12/08

3 dias
19/08
26/08

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Levar o docente A avaliação será
a ser consciente dada através de
sobre as bases
observação de
em que ele
conteúdo com
fundamenta a
aprofundamento
sua prática
do tema; a
pedagógica
aproximação
permitindo-se a
com a prática
fazer uma
social
avaliação
relacionada ao
contínua do seu
produto final,
trabalho escolar
observando
diário
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Multimídia

Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar suas
observação de
definições e a
conteúdo com
elaboração de aprofundamento
um currículo
do tema; a
significativo que
aproximação
contemple o
com a prática
desenvolvimento
social
da criança
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Multimídia

Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar suas
observação de
definições e a
conteúdo com
elaboração de aprofundamento
um currículo
do tema; a
significativo que
aproximação
contemple o
com a prática
desenvolvimento
social
das crianças
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Discussão do
tema
abordado na
palestra

Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar suas
observação de
definições e a
conteúdo com
elaboração de aprofundamento
um currículo
do tema; a
significativo que
aproximação
contemple os
com a prática
direitos da
social
criança
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

A avaliação será
dada através de
Levar o
observação de
professor a
conteúdo com
repensar sua
aprofundamento
prática e ações
do tema; a
sob um novo
aproximação
olhar através da
com a prática
arte e educação,

02/09
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e a estimulação
da criatividade
dentro da
educação

Estudos sobre a
concepção de
infância tendo como
base as diretrizes
curriculares nacional
e municipal

Orientadora
pedagógica

Educação Inclusiva:

Professora de
educação
especial

Inclusão

3 dias
09/09
16/09

30/09
07/10

Brinquedos não
estruturados e sua
importância para
desenvolvimento da
criança

Régio Emília,
educação na primeira
infância

Professora

1 dia

Convidada

14/10

Orientadora
Pedagógica

2 dias
21/10
28/10

Brinquedos e Brincadeiras
na Creche- MEC

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura dos
documentos,
registros e
diálogos para
a construção
coletiva sobre
a concepção
de infância

Proporcionar ao A avaliação será
professor pensar dada através de
e repensar sua
observação de
prática dos
conteúdo com
planos de ensino aprofundamento
priorizando a
do tema; a
criança e suas
aproximação
especificidades
com a prática
social
relacionada ao
produto final

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura, vídeo
e Dinâmica de
grupo

Proporcionar ao
professor ações
e práticas sobre
um novo

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
dinâmica de
grupo,
seminário
sobre o tema
apresentado

Oportunizar ao A avaliação será
professor um
dada através de
olhar através da observação de
arte e educação, conteúdo com
e a estimulação aprofundamento
da criatividade
do tema; a
no trabalho com
aproximação
as crianças
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura
individual e/ou
em grupo
sobre o texto,
discussão
coletiva

Repensar as
A avaliação será
suas definições dada através de
e a elaboração
observação de
de um currículo
conteúdo com
significativo que aprofundamento
reflita sobre os
do tema; a
processos
aproximação
avaliativos na
com a prática
educação infantil
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério

Leitura
individual e/ou

23/09

2 dias

Orientadora
pedagógica

1 dia

social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

Olhar da
inclusão

Levar o
professor a

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

A avaliação será
dada através de
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Fases do desenvolvimento
infantil

Conselheiro
tutelar
convidado

Discussão do texto:
perceber, falar;
pensar arte.do livro
Interações: Onde
esta a arte na
infância.Blucher,2012

Orientadora
pedagógica

Discussão da
formação de 2021 e
sugestões de temas
para a elaboração
prévia do plano de
trabalho na formação
de 2022.

Professores e
Orientadora
pedagógica

Elaboração do Plano
de Trabalho Coletivo

Todos os
professores

Discussão,
planejamento e
apresentação dos
Projetos Anuais.

04/11

Leandro
Portela
Santana

em grupo
sobre o texto,
discussão
coletiva

repensar suas
observação de
definições e a
conteúdo com
elaboração de aprofundamento
um currículo
do tema; a
significativo que
aproximação
contemple os
com a prática
direitos da
social
criança
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar suas
observação de
definições e a
conteúdo com
elaboração de aprofundamento
um currículo
do tema; a
significativo que
aproximação
contemple os
com a prática
direitos e
social
cuidados das
relacionada ao
crianças
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo,
registros e
discussões

Levar o
A avaliação será
professor a
dada através de
repensar sua
observação de
prática e ações
conteúdo com
sob um novo
aprofundamento
olhar através da
do tema; a
arte e educação,
aproximação
e a estimulação
com a prática
da criatividade
social
dentro da
relacionada ao
educação
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano

11/11

2 dias
18/11
25/11

2 dias
02/12
09/12

Orientadora
pedagógica

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Relatos,
Levar o docente A avaliação será
depoimentos e a refletir sobre a dará através de
considerações,
necessidade e
observação do
discussão em
importância da
conteúdo com
grupo e
formação
aprofundamento
registro
continuada no
do tema
escrito.
âmbito do TDC.

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Registros
escritos

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Elaborar
A avaliação será
coletivamente
dada através de
por
observação de
agrupamentos o
conteúdo com
plano de
aprofundamento
trabalho a ser
do tema; a
desenvolvido em
aproximação
2020
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano.

Levar o
professor e a
repensar sua
prática e
organizar seu
currículo

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
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Elaboração de
Relatórios dos
Projetos
desenvolvidos.

Todos os
professores

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Registros
escritos

Discussão das etapas para

Todos os
professores

2 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Registros
escritos

elaboração do Plano de
Trabalho individual

conforme o
projeto
apresentado.

aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano, e
relatórios
trimestrais.

Incentivar o
professor a
elaboração de
um relatório
focando na
Avaliação do
trabalho
pedagógico
realizado ao
longo do ano.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema,
aproximação
com a prática e
leitura desses
relatórios sob
enfoque
avaliativo.,

Elaborar
A avaliação será
coletivamente
dada através de
por
observação de
agrupamentos o
conteúdo com
plano de
aprofundamento
trabalho a ser
do tema; a
desenvolvido em
aproximação
2020.
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano.

Monitor

TEMA DE FORMAÇÃO
DE PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO

LOCAL

METODOLOGIA

OBJETIVOS

AVALIAÇÃO

Leitura de normas internas

Orientadora
pedagógica

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Dinâmica de
grupo,
Registro
escritos e
fotográficos.

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação será
contínua,
verificando a
participação e
as mudanças de
atitude na
importância
dessas
mudanças nas
crianças.

Leitura,
Discussão em
grupo,
Dinâmicas de
grupo,
registros
escritos e
fotográficos.

Incentivar as
monitoras a
dividir e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema.

com discussão

Socialização de
textos semanais
trazidos pelas
monitoras

Monitoras

Durante
CEI
o ano
Rogério
letivo
Leandro
Portela
Santana
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Compartilhamento de
experiências pelas
monitoras e trocas de
ideias entre os
mesmos

Monitoras

Durante
CEI
o ano
Rogério
letivo
Leandro
Portela
Santana

Discussão em
grupo

Incentivar as
A avaliação será
monitoras a
dada através de
fazerem
observação do
reflexões sobre
conteúdo com
a sua prática na aprofundamento
formação e
do tema.
desenvolvimento
das crianças.

Elaboração e
avaliação do projeto
pedagógico

Monitoras

2 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
estudos,
reuniões com
equipe
educativa,
comunidade,
colegiados e
crianças
através de
pesquisas e
questionários

Garantir que a A avaliação será
equipe
dada através de
educativa
observação do
desenvolva e
conteúdo com
realize o
aprofundamento
trabalho coletivo
do tema.
baseado no
projeto
pedagógico

Discussão do texto :
Orientações para
acolhimento inicial de
Famílias e crianças

Orientadora
pedagógica

2 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, leitura
e reflexão

Levar o
educador a
refletir e se
aprofundar
sobre a
organização e a
importância do
acolhimento

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema

Brincadeiras para
educação Infantil

Orientadora
pedagógica

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Multimídia
Dinâmica de
grupo, leitura
e reflexão

Levar o monitor
a se aprofundar
sobre a
síndrome,
criando assim
meios para
evitar contágios

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema

A importância da
Rotina

Orientadora
pedagógica

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, leitura
e reflexão

levar o monitor a A avaliação será
refletir sobre a dada através de
importância de
observação do
se estabelecer
conteúdo com
em sala de aula aprofundamento
a rotina
do tema

Discussão do Texto:
Criando espaços e
tempos do Caderno
Curricular temático
Educação Básico

Orientadora
pedagógica

2 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Dinâmica de
grupo,
Registros
escritos e
fotográficos

Levar o
A avaliação será
educador a
dada através de
repensar sua
observação de
prática e ações
conteúdo com
sob um novo
aprofundamento
olhar através da
do tema; a
educação e a
aproximação
estimulação da
com a prática
criatividade
social
dentro da
relacionada ao
educação
produto final

Inteligência
emocional vinculada
ao ambiente de
trabalho

Orientadora
pedagógica

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santanal

Multimídia

Levar o
A avaliação será
educador a
dada através de
repensar na sua
observação de
prática enquanto conteúdo com
profissional e a aprofundamento
importância da
do tema; a
sua saúde
aproximação
emocional.
com a prática
social
relacionada ao
produto final

Diretrizes
curriculares da
Educação Básica
para a Educação
Infantil

Orientadora
pedagógica

3 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Leitura,
Dinâmica de
grupo,
Registros
escritos e

Levar o
educador a
repensar sua
prática e ações
sob um novo

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
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fotográficos

olhar através da
educação e a
estimulação da
criatividade
dentro da
educação

do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final

Como lidar com
crianças autistas,
síndrome de dow e
demais deficiências

Professora de
educação especial

2 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Dar ao educador A avaliação será
oportunidade de dada através de
promover a
observação de
brincadeira sua
conteúdo com
pratica e
aprofundamento
aumentar seu
do tema; a
leque de opção
aproximação
de trabalho junto com a prática
a inclusão
social
relacionada ao
produto final

Palestra: O desenho
revela uma vida

Psicopedagoga
convidada/orientadora
pedagógica

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

Oportunizar ao A avaliação será
educador um
dada através de
olhar atento aos observação de
desenhos e
conteúdo com
traços das
aprofundamento
crianças
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final

Oficina: Jogos,
Criação Musical,
usando a voz ,o
corpo e o movimento

Orientadora
pedagógica

2 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo,
registros e
discussões

Levar o
A avaliação será
educador a
dada através de
repensar sua
observação de
prática e ações
conteúdo com
sob um novo
aprofundamento
olhar através da
do tema; a
arte e educação
aproximação
e música, como
com a prática
novas
social
possibilidades da relacionada ao
construção de
produto final
um projeto

1 dia

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Multimídia

Levar o
A avaliação será
educador a
dada através de
repensar suas
observação de
definições e a
conteúdo com
elaboração de aprofundamento
um currículo
do tema; a
significativo que
aproximação
contemple o
com a prática
desenvolvimento
social
da crianças
relacionada ao
produto final

Discussão do texto: Orientadora
Perceber, falar;
pedagógica
pensar arte. Do livro
Interações: Onde
está a arte na
infância.Blucher,2012

3 dias

CEI
Rogério
Leandro
Portela
Santana

Dinâmica de
grupo,
registros e
discussões

Levar o
A avaliação será
educador a
dada através de
repensar sua
observação de
prática e ações
conteúdo com
sob um novo
aprofundamento
olhar através da
do tema; a
arte e educação,
aproximação
e a estimulação
com a prática
da criatividade
social
dentro da
relacionada ao
educação
produto final

Discussão da
Professores e
formação de 2021 e Orientadora
sugestões de temas pedagógica
para a elaboração
prévia do plano de
trabalho na formação
de 2022.

2 dias

CEI
Relatos,
Rogério depoimentos e
Leandro considerações,
Portela
discussão em
Santana
grupo e
registro
escrito.

Palestra :
Desenvolvimento da
personalidade da
criança

Psicólogo Convidado

Levar o
educador a
refletir sobre a
necessidade e
importância da
formação
continuada

A avaliação será
dará através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento
do tema
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Todos esses temas propostos serão trabalhados através de leitura de textos e discussão sobre os mesmos, bem como as palestras e vídeos. Paralelo, os monitores terão a
oportunidade de socializarem outros temas e estratégias de formação que considerem pertinentes ao trabalho realizado. Nesse sentido, a formação dos monitores será realizada
através de momentos e movimentos de ação e reﬂexão entre os mesmos, bem como a avaliação sobre todas as práticas educativas e consequentemente, novas ações e
reorganizações.

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI
Plano de Demanda de manutenção de Infraestrutura

Demanda de infraestrutura

Ação a ser realizada

Cronograma

Responsável

Aquisição de telas nos ralos da
cozinha

Solicitação ao CAE a instalação de
telas nos ralos para evitar entrada
de insetos e roedores

Disponibilidade do CAE

CAE

Impermeabilização da parede da
cozinha(umidade)

Solicitação ao CAE para retirada de
umidade e impermeabilização da
parede

Disponibilidade do CAE

CAE

Colocação de veda-porta contra
roedores(cozinha)

Solicitação ao CAE para Colocação
de veda porta contra
roedores(cozinha)

Disponibilidade do CAE

CAE

Aumento da quantidade de ralos
para saída de água no pátio interno
e no refeitório infantil

Aquisição de três ralos no pátio
interno para maior vazão

Disponibilidade do CAE

CAE

Troca dos ventiladores das salas de Corroborar a Solicitação da troca de
aula
20 ventiladores ao CEB

Disponibilidade do CEB

CEB

Aquisição de novos colchonetes Corroborar a Solicitação e aquisição
para repouso dos bebês e crianças de 150 novos colchonetes ao CEB
pequenas

Disponibilidade do CEB

CEB

Ao longo do ano

Equipe Gestora

Instalação de lixeira

Construção de uma lixeira na entrada da escola.

SME/CAE

Telas de proteção

Substituição das telas de proteção na cozinha principal e

Ao longo do ano

Equipe Gestora

estoque.

Conutri

Manutenção e pintura dos brinquedos do parque.

Solicitar a manutenção e a pintura dos brinquedos ao CAE.

Primeiro semestre

CAE

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI
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Detalhamento do valor orçado contendo o custo do quadro de recursos humanos:

Conforme o Edital de Chamamento Público n.º 02/2020, destaca-se nesse item o detalhamento dos valores para a execução da parceria entre
a OSC e a Secretaria Municipal de Educação. Faz-se necessário dizer que a Organização Social Civil – OSC tem o compromisso de elaborar um
plano que seja coerente e consciente visando a melhoria da eficiência e qualidade do serviço quanto aos gastos necessários no decorrer da
vigência, sejam aos aspectos econômico, operacional e administrativo. Segue abaixo uma síntese demonstrando a otimização dos recursos
públicos a ser repassado, para implementação do Plano de Trabalho, contendo todas as condições possíveis do trabalho executado pela OSC,
durante a vigência da parceria, são estes:

RECURSOS HUMANOS

Pensando num trabalho que visa excelência, é importante dizer que a valorização financeira do profissional que estará inserido na Unidade
Escolar, é um dos pilares da OSC, para que essa qualidade seja percorrida será destinado valores justos e coerentes para cada fim.
O valor será destinado a pagamento de despesas do Recursos Humanos (1) sendo que todos os colaboradores serão contratados em
regime de CLT.
O objetivo desse valor será manter 100% do quadro de recursos humanos, respeitando o índice Adulto x Crianças. A entidade contratará
monitoras volantes/apoio com a carga horária 44h/semanais e professora volante/apoio com a carga horária de 44h/semanais para suprir a
demanda, primando a qualidade do atendimento às crianças.
O valor serão destinados aos seguintes itens:
-Pagamento de holerite;
-Pagamento de 1/3 constitucional de férias, já inclusos os valores proporcionais considerando o encerramento da parceria na data indicada
conforme o item 4.1 do Edital do Chamamento Público nº 02/2020;
-Pagamento das verbas rescisórias durante a vigência e em caso de demissão em massa no final da parceria;
-Pagamento de benefícios que incluem: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de Vida, Vale Alimentação/Cesta básica e outros, seguindo o
acordo coletivo de cada categoria;
-Pagamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Contemplando os exames médicos admissional, demissional e
periódico) e do programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) já considerando todos os relatórios e obrigações relacionados aos
programas;
-Pagamento de despesas com encargos trabalhistas e previdenciários. Sendo contemplados o INSS, FGTS e PIS e outros calculados sobre a
folha de pagamento.

4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos profissionais, aquisições e manutenção
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4.10 - Plano de ações intersetoriais
O desenvolvimento integral das crianças do CEI Rogério Leandro Portela Santana, não pode ser enfrentado sem um trabalho articulado
de atores sociais e institucionais, ou seja, entre as pessoas, instituições e políticas que constituem a vida da comunidade. Através do diálogo
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entre esses diversos setores, é que nos permite construir um conjunto de ações integradas, capazes de responder com maior eﬁciência aos
desafios da escola.
A ﬁm de que a escola responda a esse desaﬁo é necessário que se forme uma rede intersetorial (com habilidades e expertises diversas)
capaz de olhar para as diversas dimensões de um indivíduo: física, intelectual, social, afetiva e simbólica.
As ações intersetoriais e a interlocução com a Rede de Proteção dos Direitos da Criança serão promovidas junto aos órgãos especíﬁcos,
tais como: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas, Associação para o desenvolvimento dos autistas em campinas,
Conselho Tutelar, Centro de Saúde Dr. Cláudio Luiz da Silva Braga, Centro de Referência e Assistencial Social Novo Tempo, Escola Estadual
Residencial São José, Guarda Municipal de Campinas, Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS)/Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) Campinas e Sociedade de Abastecimento de Água S/A. (SANASA).
GUARDA MUNICIPAL

Através do CEI Rogério Leandro Portela Santana, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do
entorno da escola, será desenvolvido o Projeto de Integração – PROIN, o qual tem como objetivo, aproximar e integrar a Guarda
Municipal e comunidade para prevenir a violência e promover a cidadania e a cultura de paz.
Os Guardas Municipais que participam como instrutores do Projeto Integração (PROIN), são aqueles que possuem perﬁl e recebem
treinamento diferenciado para esse trabalho especial.
Neste sentido, contaremos com o apoio e demonstração de diversas ações educativas, junto às crianças e aos familiares da Equipe
do PROIN em nossa escola, através da realização de palestras para os professores e familiares. Há também, a interação do teatro de
fantoches para as crianças, além de oﬁcinas de pipa (sem cerol), o diálogo com as crianças e seus familiares sobre prevenção de
acidentes, bem como apresentações de cães adestrados, juntos às crianças e a comunidade.

CENTRO DE SAÚDE DR. CLÁUDIO LUIZ DA SILVA BRAGA

O Centro de Saúde Dr. Cláudio Luiz da Silva Braga, mais conhecido pelos moradores como o “Posto do Vista Alegre”, encontra-se
localizado na Av. Sinimbu, 903 - Parque Universitário de Viracopos.
O Centro de Saúde Dr. Cláudio Luiz da Silva Braga é destinado ao atendimento e desenvolvimento de ações de prevenção, recuperação
da saúde e promoção da saúde dos familiares ao entorno da escola e sua área de abrangência dar-se-á pelos bairros: Jardim Aeroporto de
Viracopos, Núcleo Residencial Parque Dom Pedro II, Fazenda Estiva, Fazenda Friburgo, Jardim Marajó, Jardim Maria Helena, Ocupação Mauro
Marcondes, Residencial Mauro Marcondes, Jardim Mercedes, Sítio Morada dos Pinheiros, Núcleo Residencial Novo Parque, Favela Novo Sol,
Fazenda Possas, Favela Santa Isabel, Fazenda São Francisco, Residencial São José, Jardim Shangai, Ocupação Jardim Shangai, Recanto do Sol
I, Ocupação Recanto do Sol II, Recanto do Sol II, Ocupação Três Estrelas / Mandiocal, União da Vitória, Favela Parque Universitário, Ocupação
Universitário, Parque Universitário de Viracopos, Conjunto Habitacional Vida Nova, Chácara Vista Alegre, Jardim Vista Alegre, Favela Vista
Nova, Ocupação Vila Vitória I e Ocupação Vila Vitória II.
Através da Equipe de Profissionais do Centro de Saúde Dr. Cláudio Luiz da Silva Braga, será realizada uma parceria, com os
proﬁssionais, tais como: enfermeiros, médicos, dentista e técnicos dentários, a fim de promoverem para os familiares das crianças palestras,
discussões e exposições de temas relevantes da saúde, tais como: Doenças da criança na primeira infância, doenças ativas, como as
transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, febre Chikungunya e Vírus Zyca, higiene com as crianças pequenas, doenças infecto
contagiosas e Palestra sobre higiene bucal. Já com as crianças, serão realizados: Teatro de fantoches, vídeos, exames bucais, palestras
sobre higiene bucal, maneira correta de escovação e entrega de escovas e creme dentais.

CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOVO TEMPO/VIDA NOVA

O CEI Rogério Leandro Portela Santana, trabalhará em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no
Bairro Vida Nova, Rua Odete Teresinha Santuci Otaviano, S/Nº, CEP: 13057-508.
Diante a conversa via telefone, com o Sr. Fábio, psicólogo deste CRAS, a Equipe Gestora participará dos grupos de reuniões intersetoriais, com as
Escolas Municipais, Estaduais e Centro de Saúde promovidas pelo CRAS. Nesse sentido, trataremos de assuntos referentes a discussão,
articulação e mobilização dos diálogos de maneira a integrar as ações que promovam o atendimento das famílias e crianças da escola.
CONSELHO TUTELAR

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

CEI Rogério Leandro Portela Santana ,

como uma rede de proteção social, acionará o Conselho Tutelar, caso aconteça

casos de negligências e maus tratos por parte das famílias e faltas frequentes e injustiﬁcadas. Parceria prevista na Lei do artigo 56, do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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Caso a nossa demanda de crianças, tenha público-alvo da Educação Especial, o CEI Rogério Leandro Portela Santana, proporá a parceria
com algumas instituições, que seguem:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais presta atendimento e acompanhamento individualizado de crianças com Síndrome já
diagnosticadas ou ainda em triagem para a descoberta. Nesse segmento, o CEI Rogério Leandro Portela Santana, articulará uma parceria e
intercâmbio, a ﬁm de proporcionar maiores estímulos e melhor desenvolvimento às crianças na unidade matriculada e também às famílias com
orientações signiﬁcativas. O professor da sala regente, professor (a) de Educação Especial da criança público alvo da Educação Especial,
juntamente ao Orientador(a) Pedagógico, participará de todo o atendimento da Equipe Multidisciplinar dos profissionais que atenderão a criança
na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS – ADACAMP

A ADACAMP promove atendimento e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos diagnosticados com TEA ( Transtorno
do Espectro Autista), desenvolve ainda, tratamentos terapêuticos fundamentado em conhecimentos cientíﬁcos avançados, além de apoio
psicológico aos os pais e/ou responsáveis, a ﬁm de criar vínculos familiares e garantir suas falas em relação às suas expectativas, bem como
na superação de desafios e resolução de conflitos.
Além de ajudá-los a entenderem sobre a questão da importância das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, desenvolverem sua
autonomia, pois muitas vezes as famílias, por receio, ultrapassam os cuidados com os autistas e estes se tornam totalmente dependentes. A
associação ADACAMP possibilita a realização de diversas ações para que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista desenvolva sua
independência, autonomia, autovalorização e sentimento de pertencimento aos grupos aos quais convive.
No intuito de parceria com a escola, o CEI Rogério Leandro Portela Santana articulará um trabalho com a Associação para o Desenvolvimento dos
Autistas em Campinas, de forma a envolver e capacitar nossa equipe educativa, com o objetivo de nos auxiliar, na questão de entendermos
melhor as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, além de, possibilitar-nos através desta parceria a continuidade ao
trabalho realizado pelos proﬁssionais da Instituição, na estimulação da autonomia das crianças, que porventura venhamos a ter em nossa escola.
Tais momentos de formação vem com o propósito de ampliarmos e enriquecermos nossa prática pedagógica através dos conhecimentos.
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA:

O CEI Rogério Leandro Portela Santana, através de contatos com o Sr. José Luís dos Santos, que coordena os eventos Teatrais da
SANASA, trará para a escola o Programa: “Minha escola na SANASA”, sob o Tema: “Educação Ambiental”, e outros temas a serem realizados
no ano vigente.
Este projeto da SANASA, tem por objetivo conscientizar as crianças sobre a responsabilidade com o meio ambiente, as consequências do
descarte incorreto de lixo, principalmente com relação aos rios e mares, e como podemos colaborar para mantermos uma cidade sem lixo.
Nessa apresentação, os personagens interagirão de forma lúdica com as crianças, alertando-as sobre a decomposição para cada tipo de lixo e
sobre as pequenas ações que fazem a diferença para preservação do meio ambiente.
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CDRS/INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC)

Em parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CEI Rogério Leandro Portela Santana, através de contatos com os
Engenheiros Agrônomos, trará proﬁssionais da área de agronomia para realizar capacitações à nossa Equipe Educativa, bem como o plantio,
cultivo, manejo, desenvolvimento e observações de hortas e árvores nativas e exóticas.
EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

Como citamos no Item acima: Concepção de Infância e Educação Infantil, a equipe gestora do CEI Rogério Leandro Portela Santana,
proporcionará o trabalho em parceria entre a Escola Estadual Residencial São José , através de um Projeto de Integração, que vise a
aproximação das crianças em compartilhar, vivenciar e conhecer a Escola Estadual Residencial São José independente da crianças
frequentarem ou não no ano subsequente.

4.11 - Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores de cada Agrupamento
Série: Agrupamento I
PLANEJAMENTO ANUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(Agrupamento I A e B)
2021

JUSTIFICATIVA
O desenvolvimento infantil é uma fase muito importante e deve ser tratada como tal, é identiﬁcado por marcos de comportamento que são esperados para determinada idade,
pois é a base para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Segundo Vygotsky a criança aprende e depois se desenvolve, por meio da interação com o meio.

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta
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ou não sente como agradáveis na realidade.” –Lev Vygotsky
O desenvolvimento natural das crianças, faz com que elas constantemente busquem respostas. Nesse momento, as competências sociais, emocionais, físicas e linguísticas se
integram, propiciando o desenvolvimento cognitivo.
Tanto a escola como a família têm papel fundamental no desenvolvimento infantil e podem contribuir para o aprendizado da criança. A escola pode contribuir para o
desenvolvimento da autonomia e confiança dos alunos, mas devemos lembrar que cada criança é um ser único, que precisa ser respeitado dentro de suas limitações e diferenças.
Tendo em vista o desenvolvimento do trabalho de forma a atender as necessidades de cada grupo, este planejamento visa priorizar a proposta pedagógica da CEI Pastor
Rogério Leandro Portela Santana, a partir do tema gerador escolhido de forma democrática pelo corpo docente com o tema “O mundo ao meu redor” trazendo para a atual realidade
que estamos vivenciando, devido a pandemia causada pelo COVID-19.
Por este motivo, a realização da proposta pedagógica será executada de forma paralela de ensino remoto e presencial, para proporcionar uma maior cobertura de todas as
crianças.

CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS
O Agrupamento I é constituído por duas salas de crianças pequenas, essas crianças possuem de quatro meses a dois anos de idade. As salas são compostas por 33 vagas cada,
totalizando 66 alunos. Podendo ser alterado de acordo com a necessidade. A equipe das salas é composta por uma professora, que terá sua jornada de trabalho de 04 horas, e oito
monitoras que realizarão o atendimento dessas crianças durante a rotina escolar, que se dá em dois períodos, o primeiro turno 07H00 às 13H00 e o segundo turno as 12H00 às
18H00.
Por ser uma turma de crianças bem pequenas, é muito importante no período de adaptação ser um ambiente rico em estímulos, onde a criança possa conhecer e viver novas
experiências, fazendo com que se sinta cuidada, confortável e, acima de tudo, segura. Além disso, é um momento primordial para estabelecer uma relação de confiança também com
as famílias.

No primeiro dia da criança na instituição, a atenção do professor deve estar voltada para ela de maneira especial. Este dia deve ser muito bem planejado
para que a criança possa ser bem acolhida. É recomendável receber poucas crianças por vez para que se possa atendê-las de forma individualizada. Com
os bebês muito pequenos, o principal cuidado será preparar o seu lugar no ambiente, o seu berço, identiﬁcá-lo com o nome, providenciar os alimentos que
receberá, e principalmente tranquilizar os pais. A permanência na instituição de alguns objetos de transição, como a chupeta, a fralda que ele usa para
cheirar, um mordedor, ou mesmo o bico da mamadeira a que ele está acostumado, ajudará neste processo. (RCNEIS, Vol.2, 1998, p.79)

PROJETOS E TEMÁTICAS
Para que a possamos atingir nossos objetivos, é necessário que tenhamos um bom planejamento pedagógico. Para isso, precisamos organizar as atividades e os conteúdos que
serão trabalhados na escola durante o ano letivo, deixando bem claro os objetivos que cada professor ou turma espera atingir no final.
Além disso, traçar a organização da rotina das atividades da criança, é muito importante e deve ser pensada para possibilitar à criança segurança e domínio do espaço e do
tempo que passa na escola, e também proporcionar uma melhor qualidade de ensino, levando as crianças a aprenderem não somente os conteúdos didáticos, mas a se tornarem
melhores cidadãos para este mundo.
Os projetos que serão desenvolvidos:
Retomada Consciente: Desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças, zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente escolar visando estabelecer as normas
segundo o DEVISA em relação aos cuidados do COVID-19
Faz de conta que é brinquedo: Desenvolver a criatividade, aprender a brincar explorando materiais não estruturados, fazendo descobertas que trarão novas experiências e
aprendizagem para cada criança.
Aquarela - Um mundo de cores e sensações: Desenvolvido para que as crianças experimentem sensações diferentes para que assim elas possam descobrir as suas possibilidades, se
apropriando do esquema corporal e participando de atividades prazerosas e, ao mesmo tempo, educativas. Trabalhar a motricidade a partir da exploração de diferentes materiais. E
proporcionar o desenvolvimento das expressões e dos sentidos através de atividades lúdicas e da experimentação de diversos materiais.
Tudo sobre Mim: Desenvolver as capacidades sensoriais, motoras, sociais e afetivas, sempre respeitando a maturidade das crianças. Auxiliar os bebês a familiarizarem-se com a
imagem do próprio corpo e relacionarem-se progressivamente com seus pares e os demais.
Curiosidades: Por meio das atividades, observação e escuta, despertar e valorizar o interesse das crianças, contribuindo de forma significativa e concreta.
Além dos projetos, podemos destacar as seguintes atividades trabalhadas coletivamente entre as turmas do Agrupamento I:
Roda de Conversa: É realizado todos os dias logo após o café da manha com duração de 10 à 15 minutos.
Sexta em Cena: Realizado todas as sextas-feiras, cada semana uma turma diferente, faz no palco uma apresentação para toda a escola, com o objetivo de integração,
socialização e criatividade.
Semana Educativa: Trabalharemos quatro semanas educativas:

Acolhimento – Receber as crianças com cuidado, afeto e atenção. Proporcionar atividades que priorizam o lúdico e a interação. Trabalhar a dor da separação da criança com a
mãe e amenizar a ansiedade.
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Saúde – Visa contribuir signiﬁcativamente para a conscientização das crianças a respeito da saúde. Salientando o cuidado com a higiene, e trabalhando a pandemia do COVID-19
e a dengue.

Estudo do meio – Garantir um momento coletivo de aprendizagem e de convivência entre professores e crianças e colocar em práticas atitudes como responsabilidade, respeito,
cooperação, solidariedade e tolerância.

Casinha de Boneca: Utilizado em dias variados para realização de atividades diversas, como contação de história, leitura de livro e etc. Tem como objetivo o desenvolvimento
da autonomia, habilidades sociais e da criatividade.
Parque: Permite o brincar, exploração da natureza, o contato da criança com areia, sol, vegetação, pássaros e ruídos externos. E tem como objetivo o desenvolvimento
emocional e social da criança, pensar criticamente facilitando a criação e a percepção de vínculos.
Quiosque: Permite realizar atividades diversificadas, como culinária, artes, rodas de músicas, brincadeiras, histórias, piquenique, entre outras.
Casinha do Tarzan: Permite trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio e o faz de conta utilizando rodas de músicas, brincadeiras e histórias.
Festa Meu mundo imaginário: A festa acontecerá no mês de Junho, trazendo em seu contexto uma viagem ao mundo de faz dê conta da criança, trabalhando diversos
aspectos criativos e imaginários trazidos por eles como personagens, animais, brincadeiras, e brinquedos.
Escolha do nome da turma: Para facilitar a identiﬁcação das crianças com a turma, cada agrupamento da unidade será caracterizado por um nome próprio, e para esta
escolha, é importante priorizar o contexto que envolve o interesse das crianças nesta faixa etária do berçário, por este motivo, enviaremos enquetes para as famílias para que
sugiram quais são as preferências de cada criança de desenhos infantis, fazendo assim a escolha ﬁnal do nome da turma de acordo com a escolha das crianças e famílias de
forma democrática.

MOVIMENTO
INTRODUÇÃO
Nesta fase do desenvolvimento, o movimento está em constante progressão para o bebê que começa a realizar neste primeiro ano de vida, diferentes formas de se movimentar
como rolar, sentar e segurar, estruturando seu corpo para a locomoção
OBJETIVOS
Explorar a coordenação motora ampla, conhecendo o movimento do próprio corpo.
Conhecer os membros do corpo.
Explorar a coordenação motora fina e movimento de pinça.
Socialização.
CONTEÚDOS
Realizar a estimulação de cada bebê, respeitando sua fase de desenvolvimento.
Promover brincadeiras que explorem diferentes níveis de movimentação.
Realizar circuitos psicomotores com diferentes objetos.
Recriar os espaços para diferentes explorações.
ESTRATÉGIAS
Oferecer um espaço interessante e desaﬁador para os bebês, promovendo atividades diversiﬁcadas que contemplem as diferentes fases de desenvolvimento que cada um se
encontra, com estimulações distintas e recriadas.
Realizar atividades de reconhecimento de sua própria imagem com o uso do espelho e reconhecimento dos membros do corpo.
AVALIAÇÃO
A avaliação ocorrerá através da observação do desenvolvimento das capacidades motoras de cada criança, respeitando suas especificidades e seu tempo.

MÚSICA
INTRODUÇÃO
A música na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento das crianças nos aspectos, cognitivo, motor e social, através da música é possível trabalhar diferentes
culturas, contribuir para o desenvolvimento da atenção, concentração, senso rítmico, coordenação motora ampla e até mesmo expressão de sentimentos, sensibilidade e o prazer de
ouvir música.
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OBJETIVOS
Estimular a percepção visual, tátil e auditiva.
Estimulas a coordenação motora através de danças.
Proporcionar atividades com a participação dos pais.
Explorar diferentes gêneros e ritmos musicais.
CONTEÚDOS
Roda de música.
Confecção de instrumentos musicais.
Exploração de materiais.
Apresentação de instrumentos e exploração dos mesmos.
Danças com comandos simples e coreografias.
Interação com agrupamentos de crianças de faixa etárias distintas.
Imitação de sons de animais e meio de transporte.
ESTRATÉGIAS
Cantar com as crianças cantigas de roda tradicionais e músicas criadas para assimilação da rotina.
Disponibilizar diferentes materiais que possibilitem a escuta e observação do som.
Proporcionar momentos de imitação e reprodução de diferentes sons.
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita através de observação do desenvolvimento e reações de cada criança, fazendo o registro em fotos e vídeos.

ARTES VISUAIS
INTRODUÇÃO
As artes visuais são no desenvolvimento infantil, uma forma expressão, através da arte e do manuseio de diferentes materiais e texturas, a criança cria seu conhecimento de mundo,
desenvolve a coordenação motora, sua atenção concentração e percepção e é capaz de iniciar seus primeiros traços gráficos a partir do primeiro ano de vida.
OBJETIVOS
Manipular diferentes materiais com diferentes cores e texturas.
Observar diferentes formas de arte.
Ampliar sua visão de mundo.
Desenvolver a coordenação motora fina.
Realizar diferentes formas de arte através do uso de materiais recicláveis.
CONTEÚDOS
Exploração de diferentes materiais e texturas.
Exploração dos sentidos.
Observação de diferentes formas artísticas.
ESTRATÉGIAS
Preparo de tintas e geleias caseiras comestíveis para exploração.
Rodas de música.
Contação de histórias utilizando fantoches e diferentes materiais.
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Colagens e pinturas livre com materiais recicláveis.
Carimbos de mãos.
Observação de obras de artes e fotos e imagens de pessoas e animais.
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita a partir da observação do desenvolvimento de cada criança no processo de criação, sendo registrada cada conquista através de fotos e participações em
construções coletivas.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
INTRODUÇÃO
O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na Educação Infantil, pois é de suma importância para a formação e desenvolvimento de cada ser, para que aja a
interação com outros indivíduos, na construção dos conhecimentos, na orientação das ações das crianças e no desenvolvimento do pensamento.
OBJETIVOS
Interação com outras pessoas na orientação das ações das crianças, na construção dos conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento.
Ampliação das capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças.
Desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às quatro competências linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever.
CONTEÚDOS
Serão promovidas situações de comunicação oral.
Observação e manuseio de material impresso.
Favorecer o desenvolvimento oral e corporal por meio da música;
Reconhecer seu próprio nome e identificar dos seus colegas.
ESTRATÉGIAS
Contação de história utilizando diversos recursos além do livro, como: fantoche; dedoche; teatro; diversos objetos.
Rodas de conversas todos os dias, com músicas e cantigas.
Recortes de livros e revistas para manipulação das crianças.
AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por meio da observação do desenvolvimento de cada criança. Durante a aplicação do conteúdo proposto, a professora analisará e observar o
desenvolvimento da fala e da escuta.

NATUREZA E SOCIEDADE
INTRODUÇÃO
O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos sociais e naturais indissociáveis diante do qual elas se mostram investigativas e curiosas. Desde bebês,
pela interação com o meio social e natural no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, procurando respostas às suas indagações e questões, e fazendo perguntas.
OBJETIVOS
Construir um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que as cerca.
Obter sentido do mundo pelo movimento e pelas sensações.
Propiciar experiências que possibilitem uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de representação e explicação do mundo social e natural.
CONTEÚDOS
Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com pessoas, animais, plantas e objetos.
Estabelecer vínculo entre Família e escola.
Conhecer diferentes texturas.
ESTRATÉGIAS
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Por meio da manipulação de objetos, descobrir diferentes sensações, explorando os cinco sentidos: paladar, olfato, tato, visão e audição.
Estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, estimulado a curiosidade e o interesse.
Realização de receitas e culinárias.
Conhecer cultura, povos e tribos diferentes.
AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por meio da observação do desenvolvimento de cada criança. Durante a aplicação do conteúdo proposto, a professora analisará e observar como a
criança interage e qual o seu interesse e curiosidade.

MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
Desde o nascimento as crianças estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante. As crianças participam de uma série de situações
envolvendo noções sobre espaço, relações entre quantidades e números. Utilizando recursos pouco convencionais e próprios elas recorrem a operações e contagem para resolver
problemas cotidianos, repartir as balas entre os amigos, como conferir ﬁgurinhas, manipular o dinheiro e operar com ele mostrar com os dedos a idade e marcar e controlar os pontos
de um jogo etc
OBJETIVOS
Estabelecer sistemas de referência, identificando posições e comparando distâncias.
Contribuir para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas.
CONTEÚDOS
Noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras e músicas.
Manipulação e exploração de objetos e brinquedos, e diversas matérias;
Utilização de recursos como jogos, brincadeiras e músicas;
ESTRATÉGIAS
Circuitos.
Músicas contendo números.
Brincadeiras trabalhando proporção, como grande e pequeno, perto e longe.
AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por meio da observação e registro do desenvolvimento de cada criança. Durante a aplicação do conteúdo proposto, a professora analisará e observar
como a criança resolve problemas e responde as perguntas.

AVALIAÇÃO GERAL
A avaliação ocorrerá de modo contínuo, a partir da observação dos alunos pela professora durante todo o desenvolvimento do projeto. As professoras realizarão registros
durante todo processo de aprendizagem.

REGISTRO
Será realizado o registro por meio de fotos realizadas pela professora, e de cartazes realizado pelas crianças em grupos. Além disso, será realizado o semanário para o registro dos
conteúdos dado.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. Volume 1: Introdução; volume 2: Formação pessoal e social; volume 3: Conhecimento de mundo.
Acesso em 18 de Fev 2021. Disponível em :< http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>
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SEBER, Maria da Glória. A construção da inteligência pela criança: atividades do período pré-operatório. 1. ed. São Paulo, SP: Scipione, 1991. 320 p.
.

Série: Agrupamento II
PLANEJAMENTO ANUAL COLETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

(AGRUPAMENTO II A, B, C, D, E e F)

Professoras: Tatiane Tarello Cinack Dos Santos, Miriam Ferreira Malafaia, Carolaine Pereira Moreira Dos Santos, Michelly Oliveira, Leticia Caroline De Brito Correia e Sheila Silva
Carmo.

ANO 2021

INTRODUÇÃO
O Plano de Ensino do agrupamento II da unidade CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana se baseia na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que apresentam objetivos de
aprendizagem correspondentes a cada etapa escolar considerando igualmente as particularidades de cada localidade educacional.
Para garantir o direito de aprendizagem a nossos alunos, trabalharemos com o tema norteador: “O MUNDO AO MEU REDOR”. Essa temática foi escolhida pelos educadores da
unidade por meios de encontros e conversas reflexivas nas plataformas virtuais.
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“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, Lev)

JUSTIFICATIVA
As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças na educação infantil têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes o direito de conviver,
brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.
Diante da organização da BNCC, os direitos de aprendizagem estão estruturados de acordo com os campos de experiências. Desta forma os docentes dos agrupamentos II do CEI Pr.
Rogério Leandro Portela Santana, optaram por trabalhar com seus alunos por meio de projetos. Ao longo do desenvolvimento dos projetos, mesmo eles sendo previamente
elaborados, poderão sofrer alterações feitas pelas professoras próximas a cada agrupamento para garantir e atender os direitos e necessidades das crianças. Estas mudanças ou
adaptações serão tomadas com base nas orientações da DEVISA, devido a crise sanitária pelo SARS-COV-2 COVID-19 os projetos poderão ser realizados de forma remota, por meio de
vídeos, até que a situação epidemiológica na cidade de Campinas, seja normalizada permitindo assim o retorno do trabalho presencial no CEI.

CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS
Os agrupamentos II são constituídos por 6 (seis) salas e compostas normalmente por 34 (trinta e quatro) crianças em cada sala, podendo ser alterados conforme necessidade, como
estamos vivenciando momentos novos devido a pandemia possivelmente retornaremos presencialmente com 50% (cinquenta por cento) dos alunos em cada sala. A faixa etária das
crianças é de um ano e sete meses a três anos e onze meses. Esse número não é ﬁxo, podendo ocorrer alterações no decorrer do ano de acordo com a demanda. A equipe das salas
é composta por uma professora, que terá a jornada de trabalho de 4 (quatro) horas e agentes educacionais que darão suporte durante a rotina escolar. A maioria das crianças são
moradores do bairro. O critério para a montagem da turma foi com bastante equilíbrio entre diferentes sexos e idades, com o objetivo de proporcionar e potencializar um espaço de
socialização e aprendizagem entre as crianças por meios das diferenças.

PROJETOS E TEMÁTICAS
O planejamento tem como prioridade atender essas crianças com projetos pedagógicos contextualizadas com o lúdico e dinâmico, adaptando as necessidades das crianças.
Buscaremos alcançar o desenvolvimento da criança por meio de vivências, experiências, autonomia e interações, englobando as dimensões do educar e cuidar, pois eles são
indissociáveis, de forma que a criança em si em seu próprio processo de desenvolvimento humano. Para realização das atividades tanto remota, como presenciais é elaborado um
semanário com atividades pedagógicas totalmente flexíveis.

“A prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança.” (MONTESSORI, Maria)
Desenvolveremos o tema norteador “O mundo ao meu redor” através de subtemas dos projetos. Eles foram pensados e elaborados de acordo com a faixa etária do agrupamento II.

Os projetos que serão desenvolvidos:
Projeto Retorno Consciente: o projeto tem como ﬁnalidade desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças, zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente
escolar visando estabelecer as normas seguindo a DEVISA em relação aos cuidados com o COVID-19.
Projeto Curiosidades da Turma : tem como objetivo realizar passeios ao redor da escola (ou fora), pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para o despertar da
curiosidade e de experiências que possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária. Esse projeto será trabalhado durante todo o ano paralelo aos outros e também aos projetos
contínuos da unidade.
Projeto Mundo Encantado: tem como objetivo permitir que a criança interaja e expresse desejos, necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas
vivências e familiarizando aos poucos na construção do conhecimento, desenvolvendo competências no meio em que vive para a sua inserção de forma crítica e autônoma no
mundo real e imaginário.
Projeto O Mundo de Brinquedos e Brincadeiras: tem como ﬁnalidade retratar e trazer para a infância das crianças brincadeiras e brinquedos antigos, apresentando de forma
lúdica a diversidade de brincadeiras recreativas, ampliando o repertório de entretenimento, desenvolvendo habilidades, contando também com a construção de brinquedos.
Também serão trabalhados projetos contínuos da unidade como Sexta em Cena, Aniversariantes do mês, Semanas educativas (Semana do acolhimento, Semana da saúde
[Covid19/Dengue] e Semana do estudo do meio) e Festas (Partilha, Quem cuida de mim, Festa Meu Mundo Imaginário, Festa da família – Escola Aberta com oﬁcinas e Exponave)
onde a comunidade será inserida.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

● “O eu, o outro e o nós”
O campo de experiência destaca e ressalta a construção de identidade, de relações e vínculos estáveis e o sentimento de pertencer a algum grupo, respeitando a
individualidade de cada um, e, dessa forma, expandindo o conhecimento sobre si mesmo.
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● “Corpo, gestos e movimentos”
Mostra a importância das experiências corporais, como: brincadeiras de faz de conta, literárias ou teatrais. Dessa forma são estimulados os referenciais de noção de espaço e as
possibilidades expressivas do corpo.

● “Traços, sons, cores e formas”
Destaca as experiências com diferentes manifestações artísticas, tanto com a linguagem musical (criação, manifestações corporais provocadas pelas melodias, ampliação do
repertório musical, exploração de objetos sonoros) e a linguagem visual (envolvendo desenho, pintura, modelagem, colagem e outras atividades que promovem a sensibilidade
investigativa e crítica).

● “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
O campo aborda as experiências com a linguagem oral e como elas ampliam as formas sociais de comunicação; as experiências com leituras de histórias e sua inﬂuência na
imaginação do leitor (que pode criar cenários, personagens, perceber no corpo as emoções criadas pela história, etc.). Ele também entende a inﬂuência da escrita no cotidiano, com
contextos significativos e sua atuação no faz de conta.

● “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
O campo dá ênfase nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais (longe, perto, para frente e para trás, potencializando a percepção de espaço) e noções
de tempo (dia, noite, estações do ano, ontem, hoje, amanhã, semana, mês e ano, onde favorecem também as noções de ordem temporal e histórica). Outras experiências envolvidas
são em relação a medidas, que favorecem que as crianças desenvolvam conhecimentos sobre medidas de objetos, pessoas e espaços e que compreendam o procedimento de
contagem. Por ﬁm, o campo ressalta as experiências e transformações que favorecem a construção de conhecimentos e valores das crianças sobre os diferentes modos de viver de
pessoas em tempos diferentes e em outras culturas.
AVALIAÇÃO
A avaliação da Unidade escolar será realizada de forma contínua, como objetivo de intervir, modiﬁcar e melhorar a prática dos educadores e pensando desenvolvimento e na
aprendizagem das crianças. Levando em consideração o envolvimento, a interação entre as crianças e adulto. As abordagens para avaliação serão feitos por meio da observação, por
registros de escritos, fotograﬁas, vídeos e relatórios individuais. Onde os professores, agentes educacionais e gestores, poderão planejar e replanejar melhor suas atividades e ter
subsídios para a sua auto avaliação.

REGISTROS
As atividades serão registradas através de fotos tiradas pelas professoras, portfólio individual das crianças, relatórios trimestrais individuais, caderno de semanário do professor,
e no livro de registros da sala. No momento, por conta da COVID-19 estão suspensas as aulas presenciais até segunda ordem pela secretária da educação, os registros serão
realizados através do retorno das crianças e seus familiares em relação aos vídeos gravados pelas professoras e postados no grupo de WhatsApp e Face book.
REFERÊNCIAS
DIA DAS CRIANÇAS: dia da criatividade... Disponível em: http://www.primamontessori.com.br/noticias/2020/10_diacri.html.
Acesso em: 18 fev. 2021.
A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A importância dos jogos educacionais, bem como demais atividades lúdicas, no processo de ensinamento e desenvolvimento
inicial das crianças.. A importância dos jogos educacionais, bem como demais atividades lúdicas, no processo de ensinamento e desenvolvimento inicial das crianças.. Publicado por
Christian Rogério dos Santos. 9D..
Acesso em: 18 fev. 2021.

Série: Agrupamento III
PLANEJAMENTO ANUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(Agrupamento III A e B)
2021

PROFESSORAS: LEONICE LOPES e SUSIE LIDIANE DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO

Em virtude da paralisação, iniciada no mês de Março de 2020 por decorrência da pandemia do COVID – 19, o presente Plano, elaborado para 2021 requer atenção à situação
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atual e para tanto se baseia nos documentos oﬁciais da SME, (Carta de Princípios e Resolução SME, n. 6, de 01 de Setembro de 2020), que por sua vez considera que a educação
infantil não deve ser ofertada como forma de ensino á distancia. De modo que se trata de uma proposta curricular voltada para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos entre
crianças, família e comunidade escolar. Contempla-se nesse Plano a elaboração de atividades que atendem as normas do manual de vigilância sanitária em diferentes espaços físicos
ao se tratar do atendimento presencial e remoto com o intuito de, promover a interação social entre as crianças, família e escola no isolamento social, sendo necessária a realização
de propostas pedagógicas por meio de postagens de vídeos utilizando recursos das plataformas digitais como Facebook, WhatsApp e Google MEET, além do atendimento presencial
conforme orientações da DEVISA.
Objetivando assim a partir desses recursos tecnológicos, planejar atividades dentro do contexto de forma remota, amenizando distâncias e intensiﬁcando vínculos, entre
crianças, famílias e educadores, de acordo com o documento oﬁcial (RESOLUÇÃO SME Nº 06, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 cuja proposta de trabalho a ser desenvolvido contempla
o ato de ver, ouvir, interagir, rememorar, conversar, compartilhar conheceres e saberes). Para tanto, serão desenvolvidos trabalhos relativos á possibilitar interações sociais e
contatos, a partir de recursos midiáticos como plataformas digitais WhatsApp, Google MEET e Facebook, além das propostas presenciais que acontecerão com certa porcentagem de
crianças no ambiente escolar até segunda ordem.
Justificativa

Considerando tal situação percebemos o quanto é importante possibilitar experiências de fortalecer o vínculo eﬁcaz e direto com as famílias via online e atentar-se com cuidado ao
que as crianças sabem e conhecem em relação as suas vivências e aos acontecimentos decorrentes desse afastamento social.

"Toda aprendizagem está impregnada de afetividade já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular. Pensando, especiﬁcamente, na
aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita etc. não acontece puramente no campo cognitivo”.
Tassoni (2000)

Como base no Currículo a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Contudo o trabalho pedagógico é desenvolvido de forma a possibilitar às crianças à
ampliação de suas possibilidades de expressões e construções de seus saberes, oferecendo-lhes o tempo, o espaço e o olhar atento e minucioso necessários para a aprendizagem
prazerosa e signiﬁcativa, através de múltiplas linguagens e da ludicidade. A Educação Infantil cumpre papel primordial na construção da identidade que se dá por meio de atividades
que visam à cooperação, solidariedade, autonomia, as regras de bom convívio e reﬂexão sobre o respeito às diferenças. Desta forma, pretendem-se estabelecer como pontos comuns
nos agrupamentos três os campos de experiências norteados pela BNCC, tais campos serão contemplados em projetos diversos: Eu, o Outro e o Nós – quando propiciam a reﬂexão
na criança sobre a compreensão do que acontece com ela mesma e com os demais colegas, entendendo e participando dos problemas da sociedade; Corpo, Gestos e Movimento –
ao perceber-se como um corpo que ‘fala’, expressa e que tem todo um lado signiﬁcativo; Traços, Sons, Cores, e Formas – tudo que é perceptível pela criança e ela mesma
reproduz diferencialmente com desenho, músicas modelagens entre outros; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação – estar atento as diferentes formas de comunicação da
criança como ela se expressa, sons que emite, estratégias diferenciadas de expor vontades e descontentamentos; Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações
– conteúdos e conceitos básicos do que está ao redor da criança, entre outros.
De acordo com as Diretrizes Curriculares a criança é apresentada como centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações,
relações e praticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecida com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se inserem,
partindo desta deﬁnição é possibilitado às crianças diversas situações: como novas amizades, contato com elementos da natureza, brincadeiras de faz de conta, particularidades em
suas vivências diárias que agucem o aprender, observar, conversar, experimentar, questionar, além de construir sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva,
produzindo cultura.
A implementação dos agrupamentos multietários foram formalizados através da resolução SME nº23/2002, publicada em Diário Oﬁcial do dia 13/11/2002, pela
qual as crianças deveriam ser matriculadas e divididas em turmas por idades aproximadas: Agrupamento I – crianças de 03 meses a 01 ano e 11 meses;
Agrupamento II – crianças de 2 a 3 anos e 11 meses; Agrupamento III – crianças de 04 anos a 6 anos. Esta organização multietária foi implementada na
Educação Infantil Municipal. Houve um acréscimo de aproximadamente 35%5 na oferta de vagas, após 04 anos de sua implementação.
Aponta-se também nessa perspectiva de agrupamento a necessidade de respeitar as individualidades de cada criança em relação aos interesses comuns e especíﬁcos.
Conforme consta no documento oficial das Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil.
Caracterização dos alunos

O agrupamento três inicialmente é composto por duas turmas; sendo 31 meninas e 31 meninos com idades de três anos a cinco anos, turma estas constituídas de acordo com o
sistema de matrícula e a ordem das salas, além do critério de opção das famílias pelo período matutino e vespertino, vale a pena ressaltar que é levado em consideração o
atendimento as crianças moradoras do bairro ou suas proximidades.
Considerando agrupamentos compostos por faixa etária distinta, é possível dizer que isso favorece a troca de experiências entre crianças de idades iguais e diferentes,
somando cada vez mais às situações de aprendizagens no ambiente escolar e no seu convívio social. Portanto, é de suma importância ter um olhar atento a todo processo de
adaptação por se tratar de crianças que vem dos agrupamentos – II ou ate mesmo de iniciantes na educação infantil, e poderão estranhar a rotina do agrupamento III, que requer por
sua vez um pouco mais de autonomia nas relações interpessoais, no seguimento de regras e hábitos de higiene, entretanto serão estimuladas de forma prazerosa e lúdica, pelas
professoras a participarem da construção da rotina que será proposta para seu desenvolvimento. É preciso salientar também que esse ano letivo começa atípico, e esse processo de
adaptação será ainda mais desaﬁador para as crianças e toda equipe considerando as normas de distanciamento social, uso de Ipês, como: máscaras, protetor facial, luvas
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descartáveis e avental além de maior frequência de higienização de mãos e objetos utilizados no ambiente escolar.
A rotina quando bem planejada com espaços curtos entre as atividades, podem favorecer a experiência e a aprendizagem, dando mais possibilidade de brincadeiras e
necessidades básicas fundamentais, para seu bem-estar. Sendo assim as crianças serão recepcionadas, pela equipe de entrada seguindo algumas ações sanitárias como:
higienização de Mãos, calçados e mochilas, orientadas sobre o distanciamento permitido, e em continuidade com as professoras serão convidadas a participarem hora em roda, hora
contação de história, hora musicalização, sempre respeitando as particularidades de cada criança tornando este momento prazeroso e acolhedor.
Os momentos das refeições serão trabalhados inicialmente sem uso do auto-servimento, com orientações a se organizarem de modo que evite o contato físico com colegas e
utensílios de uso coletivo além de estimular o não desperdício, com incentivo à degustação dos diferentes alimentos oferecidos.
As atividades pedagógicas serão organizadas seguindo os planejamentos semanais, de acordo com os projetos norteadores, semanas educativas, e interesse das crianças, vale
a pena ressaltar que as professoras terão um olhar atento para que sejam desenvolvidas praticas pedagógicas que envolvam a todos de forma lúdica e desafiadora, e assim tornandoos protagonistas de seu desenvolvimento. Para isso será prestado assessoria para as crianças que por opção das famílias ou questões de saúde ﬁcarão em suas casas, por meio de
vídeos e atividades pedagógicas que favoreçam no desenvolvimento de todas as crianças.

“Que se escute o que ela tem a dizer, que se veja o que ela faz, que se seja sensível o que ela senti, que se acolha o que ela expressa”. Aracy Lopes da
Silva
O momento de higienização será realizado com mais frequência do que o habitual seguindo orientação e acompanhamento das professoras para que aprendam sozinhas a
realizarem sua higiene pessoal e com auxílio possam fazer do uso do álcool em gel uma prática rotineira.

Projetos e Temáticas

O planejamento anual busca desenvolver as crianças por meio dos projetos pedagógicos de forma lúdica e dinâmica, desenvolvendo as crianças por meio de brincadeiras e nas
práticas educativas, respeitando suas limitações e individualidade. A criança através da socialização em grupo eu contexto em sua volta permitirá o desenvolvimento oral e as
múltiplas linguagens.
Buscaremos trabalhar o tempo e os espaços de forma organizada para garantir que todas as crianças tenham acesso a todos os espaços da unidade e recursos pedagógicos que
a escola oferece, oportunizando para criança o constante progresso de seu desenvolvimento.
Os projetos que serão desenvolvidos:

Contudo iniciaremos o ano de 2021 com o tema gerador “O mundo ao meu redor” seguindo os projetos norteadores, previamente acordados em reunião pedagógica e gestão nos
quais se definem:
Projeto Retorno Consciente n o intuito de desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças. Zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente escolar,
estabelecendo as normas segundo a DEVISA em relação à prevenção a COVID-19, o quanto antes for abordado com as crianças, maiores são as chances de despertar a
consciência pela preservação da vida, despertando a consciência pela importância da segurança para um futuro melhor, para tanto e necessário que este tema seja abordado de
forma lúdica e atenda aos interesses da criança.
Projeto curiosidade apresentando c o m o objetivo realizar passeios ao redor da escola (ou fora), pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para despertar
significativamente a curiosidade e experiência que possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária.
Em meio a este, também será inserido o trabalho com a horta, que acontecerá como atividade complementar, dentro deste projeto, além de estimular hábitos alimentares mais
saudáveis, e a preservação do meio ambiente, objetivando a criança observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente,
transformador e acima de tudo, que tenha atitudes de conservação.

Projeto Nações trabalharemos as nações Estados Unidos e México, associando com as diferenças de culturas entre o nosso país e os dois citados acima, buscando despertar
nas crianças a curiosidade sobre língua, brinquedos, brincadeiras, culinária, músicas, literatura, moeda, costumes e lugares mais frequentados e conhecidos pelo turismo.
Aproveitaremos deste projeto para trabalharmos as olimpíadas, se referindo aos esportes e as várias nações que participarão.
Projeto Direitos do coração apresentando como ﬁnalidade, possibilitar as crianças um conhecimento signiﬁcativo, que diz respeito à construção gradativa da identidade, no
que se refere à construção pessoal de cada individuo sem distinção ou preconceitos. Iniciando pelo nome, seguindo de todas características físicas, modo de agir pensar e da
história de cada um. Contudo, o projeto corresponde à necessidade educativa voltada para a Identiﬁcação de diferentes formas de expressar sentimentos; Despertar o carinho
que devemos ter com os amigos; Conscientizar-se da importância da preservação ambiental; Conhecer as causas e efeitos de nossas atitudes; Despertar a criatividade,
curiosidade e sentimentos de amizade, amor e cuidado proporcionando experiências de aprendizagens diferenciadas e significativas.
Projeto “Línguas e Linguagens” - Brincadeiras por toda parte, com objetivo de demonstrar como as múltiplas linguagens e como as brincadeiras diversiﬁcadas podem
ser desenvolvidas no contexto da educação infantil, pois existem várias maneiras de coordenar o ato educativo tendo em vista uma diversidade metodológica que podem
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facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança.
Ainda no decorrer do ano teremos o Projeto Sexta em Cena , o qual é um momento de socialização e interação entre todas as crianças dos outros agrupamentos, onde cada
turma se apresenta no palco, espaço interno dentro do CEI, com peças, músicas, e dança com variados temas. Também o Projeto Festa dos Aniversariantes , sendo realizado na
última sexta feira de cada mês, a festa acontece no palco da instituição, todo o CEI participa, as professoras e a equipe de apoio decoram mesa de aniversariantes, no momento dos
parabéns os aniversariantes vão até o palco e todo o CEI canta parabéns para as crianças, e nesse dia haverá refeições especiais para todas as crianças com bolo, sucos e outro
seguindo o cardápio definido pela nutricionista e equipe responsável.
Em contra partida a estes projetos teremos as Semanas Educativas tais como: a Semana Educativa do Acolhimento, da Saúde e Estudo do meio escolhidas na
reunião pedagógica. As Semanas Temáticas e Eventos serão, a Semana da Partilha, Semana de Quem Cuida de Mim e Semana das Crianças e a Festa Meu Mundo
Imaginário será em formato de Drive Thru, onde as crianças poderão participar com as famílias passando com os carros na frente da unidade escolar, na calçada decoraremos e
apresentando, respeitando o distanciamento, brincadeiras de forma alegre e divertida.

Seguindo os princípios do Manual de Orientação Pedagógica (MEC, 2012), além dos espaços disponíveis dentro da sala que podem ser divididos em cantinhos de atividades
diversificadas, apontam-se outros espaços significativos para o desenvolvimento global da criança.
Portanto em relação aos tempos e espaços, teremos os Parques nos quais as atividades realizadas proporcionarão trocas de experiências enriquecendo seu universo de
representações, por meio de construção na areia e uso dos brinquedos diversos proporcionando desenvolvimento motor e socialização; o Pátio será utilizado para atividades de
desaﬁos corporais, participação e apreciação de atividades no palco e muita interação social; a Casinha de Boneca será utilizada no favorecimento da brincadeira de faz de conta
com variedades de brinquedos e utensílios que fazem parte do dia dia onde a criança terá o estímulo a imitações que em alguns momentos representará seu mundo real; Quiosque
será um espaço propício para musicalização, culinária, contação de história, jogos em grupos, preparos de experiências e observação do movimento da área externa da creche;
Refeitório possibilitará a compreensão das atitudes de boas maneiras, alimentação saudável, estimulo para autonomia, partilhas, união, preparação de culinárias e coletividades.
Horta envolverá as crianças a conhecer ferramentas necessárias ao preparo do terreno, plantio de sementes e hortaliças; para que tenham um cuidado e acompanhem o
crescimento das mesmas, despertando gosto e experimentação de hortaliças de seu próprio cultivo.
Os Espaços Educativos construídos na sala de aula serão criados, a partir da necessidade da rotina e do interesse das crianças, favorecendo apreciação e utilização de todos
os recursos pedagógicos existentes, portando teremos um olhar antropológico para desenvolver estratégias e didáticas que contribuam no desenvolvimento integral de cada criança
estimulando o seu conviver, participar, brincar, explorar, conhecer e expressar.

Movimento
Introdução
É na infância que é a criança se desenvolve para sua vida adulta, por meio de atividades relacionadas ao corpo, conhecendo-o e aprendendo a respeitar os seus limites. Se
descobrindo por meio de atividades propostas ou nas brincadeiras do dia a dia, que envolvam movimentos.

Objetivos
Desenvolver por meio de atividades psicomotoras o correr, pular, girar, postura, ritmos para se expressar e se comunicar;
Oportunizar atividades pedagógicas que envolvam música e brincadeiras visando o desenvolvimento da coordenação motora grossa e fina.
Reconhecer e respeitar os limites do próprio corpo.
Ampliar conhecimentos de espaço, força e habilidades motoras.
Conhecendo mais sobre si mesmo e sobre o outro.

Conteúdos
Desenvolver uma coordenações motoras mais eficientes, visando que a criança encontre soluções para os desafios motores.
Oportunizar por meio das atividades propostas as crianças, o desenvolvimento motor através do ambiente escolar e dos recursos disponíveis;
Criar situações de exploração e descoberta de movimentos através da dança e das brincadeiras;
Desenvolver as múltiplas linguagens por meio das expressões, sejam corporais e verbais.
Estratégias
Por meio de brincadeiras e circuitos possibilitar o desenvolvimento de noção espacial, aprender a correr, mudar de direção em diferentes trajetórias e direções, desenvolver
estratégias individuais e coletivas para brincar e estimular o desenvolvimento respiratório.
Preparar ambientes e espaços com segurança, para criar momentos de experiências as crianças, para que as crianças conheçam suas possibilidades e limitações evitando se
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machucar.
Diversificar os movimentos por meio de brincadeiras que auxiliam no desenvolvimentos fundamentais de locomoção tais como andar, correr saltar, deslizar, escalar; na forma de
manipulação – arremessar, receber vírgulas chutar, rebater, quicar, rolar; na estabilização- como equilíbrio estático ( ficar num só pé), equilíbrio dinâmico (andar numa superfície
estreita) e apoios invertidos (parada de cabeça, parada de mãos, estrela e bananeiras).

Avaliação
Buscaremos observar o progresso individual das crianças, através das atividades continuam as propostas, registrando o meio da escrita ou vídeos o progresso de cada criança.

Música
Introdução
A música é para as crianças uma forma de desenvolvimento d de várias áreas da criança, como senso rítmico, o prazer de ouvir música, a imaginação, a criatividade, da
sensibilidade, dá atenção, da concentração e da memória. Contribuindo para criança comunicar-se, fazendo uso de gestos e brincadeiras cantadas, sendo uma das maneiras de
desenvolvimento integral da criança.

Objetivos
Estimular a criança a comunicação e a expressão por meio da música.
Criar o hábito da escuta por meio da música, do envolvimento e compreensão da linguagem musical.
Promover produções sonoras, partindo da criança; apresentar as variedades de contextos culturais e históricos por meio da expressão musical de vários povos;
Apresentar vários tipos sons por meio de diversos instrumentos e materiais;
Conteúdo
Utilizar de rodas e de instrumentos musicais para promover o crescimento e a transformação do que as crianças poderão produzir;
Promover momentos de diversos gêneros de música;
Estimular as crianças acompanharem os ritmos musicais;
Interpretação de música e canções diversas;
Motivar as crianças em brincadeiras e jogos cantados e rítmicos;
Estratégia
Exploração de alguns instrumentos musicais, como a bandinha;
Apresentar, em diversos momentos, diferentes gêneros de música;
Trabalhar atenção, concentração, com gestos por meio da música;
Apresentar e auxiliar as crianças a manusear diversos tipos de instrumentos, sejam prontos ou feito pelas crianças;
Proporcionar música em ritmo através de brincadeiras com palmas e batidas;
estimular as crianças a dançar e a fazerem gestos;
Contação de histórias musicais;

Avaliação
Observaremos por meio das atividades propostas, o desenvolvimento das crianças em sua participação ao cantar as músicas e se expressar oralmente. Avaliaremos o
progresso da criança diariamente por meio de registros e participação das atividades com música. Trabalharemos para que as crianças se atentem em ouvir e expressar-se por
meio de sua voz.
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Artes Visuais
Introdução
Na educação infantil as artes visuais são vistas como uma manifestação espontânea e expressiva das crianças. as mesmas conseguem transmitir por meio de seus desenhos ou
rabiscos, suas emoções. A importância da produção artística da criança sem fazer por ela nos permite a avaliar a criança. É preciso possibilitar as crianças vivências de seus
resultados, com diferentes e-mails em instrumentos ou materiais, criando e adquirindo experiência de habilidades necessárias para manipular, com facilidade, os materiais e
instrumentos de arte.
Objetivos
Estimular as crianças a experimentar diferentes maneiras de usar os diversos tipos de materiais e objetos;
Proporcionar trabalhos de arte, por meio da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, respeitando e cuidando um do outro em seu processo de produção e criação;
Estimular as crianças a pintar e a desenhar,
Desenvolver a imaginação e percepção ;
Proporcionar momentos para estimular e ampliar a compreensão artística;
Conteúdo
Desenhos e pinturas espontâneas;
Trabalhar espaços, superfície, volume, textura, forma, cor, luminosidade;
Desenvolver coordenação motora ampla e fina;
Exploração de diferentes materiais;

Estratégia
Produzir diversas atividades artísticas com diferentes materiais;
Contar histórias com diversos recursos ( fantoche, imagens, livros);
Apresentar diferentes tipos de artes ( musical, plástica, desenho, colagem, pintura e vídeos )
Explorar diversos tipos de objetos concretos de manipulação;

Avaliação
Avaliação será feita diariamente, observando o progresso das crianças em seu processo criativo no uso de diversos materiais e na forma de se expressar por meio deles.

Linguagem oral e escrita

Introdução
A linguagem oral e escrita é importante para criança para uma boa interação e socialização. Através da interação com o outro por meio de um trabalho com a língua oral e escrita é
possível ampliar as capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. A linguagem faz parte do social, acontecendo por meio da interação de
duas ou mais pessoas, sendo a forma de comunicação. A escritas precisas ser trabalhada quando a criança apresenta interesse e a leitura de linguagem é uma forma que atrai a
atenção das crianças. As crianças são seres o que desenvolvem a linguagem nas interações que estabelecem o mundo.
Objetivos
Ampliar os conhecimentos sobre a escrita;
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Desenvolver a comunicação oral;
Criar situações de ensino que levem as crianças a utilizar a fala para resolver problemas do dia a dia e interagir, expressar desejos, necessidades e emoções de forma verbal;
Promover, por meio da roda, assuntos em que as crianças se sintam à vontade para participar;
Trabalhar com poemas, parlendas e trava-línguas através de músicas e brincadeiras;

Conteúdo
Desenvolver, através da roda da conversa, a oralidade;
Estimular as crianças a expressarem suas opiniões e respeitando a opinião do outro;
Apresentar músicas cantadas em roda na forma escrita;
Criar momentos de conto e reconto de histórias;

Estratégias
Criar momentos de interação entre adulto e criança, criança e criança, estimulando o desenvolvimento oral;
Oportunizar por meio dos contos e recontos, a leitura de diferentes gêneros dentro da literatura infantil;
Manipulação de recursos impressos como revistas, livros e gibis;
Estimular momento de interação um com outro, incentivando-os a participar de conversas que permitam expor suas opiniões e ideias.
Trabalhar a expressão verbal por meio da teatro e contação de história.
Avaliação
O desenvolvimento da linguagem acontece a partir de vivências e experiências do dia a dia, ampliando vocabulário, estimulando as crianças a se expressarem verbalmente e
avaliando nos momentos de conto e reconto e produção de histórias.

Natureza e Sociedade
Introdução
As crianças precisam ter contato com diferentes ambientes e espaços, com diferentes tipos de materiais e recursos, oportunizando as mesmas a se descobrirem. É de grande
significativa quando a criança consegue compreender por si só as situações que estão a sua volta.
Objetivos:
Explorar os espaços dentro e fora da unidade escolar.
Criar momentos de contato com plantas, animais, areia, entre outros.
Interagir e socializar uns com os outros em suas descobertas;
Trabalhar temas da atualidade, tais como o preconceito e sustentabilidade.
Oportunizar momentos das crianças demonstrarem suas curiosidades;

Conteúdo
Estimular as crianças em suas curiosidades, incentivando-as a tocar, provar, pensar, misturar, derramar;
Proporcionar a criança coragem para explorar o mundo ao seu redor de maneiras diferentes;
Incentivar as crianças a fazerem perguntas e auxiliando-as em seu processo de resposta;
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Enriquecer as atividades, convidando as crianças a pesquisarem por meio de fotos, revistas e filmes
Trabalhar a organização de grupos;

Estratégias
Promover pesquisas, partindo da curiosidade das crianças;
Utilizar de diversos recursos e materiais recicláveis;
Trabalhar valores e emoções;
Incentivar as crianças na higienização pessoal;
Conscientizar por meio dê notícias e vivências do dia a dia o respeito ao próximo;
Avaliação
Trabalharemos constantemente o respeito um com outro, buscando observar o progresso de tratamento individual e coletivo. É importante, por meio do estímulo e exemplo,
trabalhar os valores e as emoções de cada criança, respeitando seus limites e suas opiniões. Observaremos a turma em suas descobertas e vivências incentivando-as a pesquisarem
e descobrirem suas curiosidades.

Matemática
Introdução
As crianças estão em contato com o mundo desde seu nascimento, partindo desse momento tudo que está a sua volta se torna o seu mundo e dentro das situações diárias, dos quais
os conhecimentos matemáticos são parte integrante desse universo. Tudo o que envolve o desenvolvimento da criança demonstra a participação da matemática em uma série de
situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre espaços.
Objetivos
Envolver o contato das crianças com os números;
Ampliar suas habilidades;
Aumentar sua capacidade de resolver problemas e conflitos;
Desenvolver a argumentação por meio de questionamento sobre resultados;
Trabalhar as diferenças e semelhanças, sequências, Contagem medidas;

Conteúdo
Utilizar das vivências das crianças como ponto de partida e dá continuidade;9
Trabalhar classificação e seriação na construção de conhecimento;
Desenvolver situações envolvendo matemática no cotidiano;
Conhecer os números e saber contar;
Noções de espaço físico, medidas e formas;
Estimular a autoconfiança da criança ao enfrentar problemas e desafios;
Estratégias
Proporcionar atividades lúdicas por meio de jogos matemáticos;
Desenvolver situações envolvendo matemática no cotidiano;
Trabalhar a matemática propiciando o conhecimento lá l
Músicas e brincadeiras
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Avaliação
Avaliação acontece em grupo e individual, observando e estimulando a concentração e o envolvimento da criança no processo de descobertas. Buscaremos registrar suas
descobertas, relações e manifestações e, além de expressões e dificuldades relacionadas ao desenvolvimento.
Avaliação Geral
A Avaliação será de forma contínua e processual sempre respeitando e estimulando suas bagagens vivenciadas, onde a participação do individuo será como protagonista
democrático, utilizando bom senso e problemáticas que servirão para um melhor desenvolvimento global.

Registro
O registro será realizado de forma escrita, fotos e vídeos, portfólio individual das crianças, o nome das atividades registradas no semanário e através das avaliações mensais.

Referencias Bibliográficas
Diretrizes curriculares para Educação Básica para Educação infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação. Rede Municipal de Educação de Campinas
BNCC Na Sala De Aula Guia De Orientações Para Professores Sobre A Base Nacional Comum Curricular – Fundação Le Mann
Caderno curricular temático Educação Básica; Ações Educacionais em Movimento. Espaços e tempos na Educação das crianças.
OLIVEIRA, Vera Barros de (Org.). O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
VIGOTSKY, L.S. A brincadeira e seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. Tradução: Zóia Prestes
Brasília: MEC, 2006. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/home.aspx

Série: Educação Especial
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto.
Iniciei minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial.
Logo nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”
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Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e

Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru.
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo

para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta forma de observar objetos, natureza, pessoas
que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.
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Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.

Augusto Cury.

REFERÊNCIAS:

PARFITT, Will. Elementos da Psicossíntese. Rio de Janeiro: Ediouro, 1994

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a pratica educativa / São Paulo: Paz e Terra, 1996.

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO: NARRATIVAS SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL. Nas escolas da rede municipal de ensino de Campinas.
Educação. –1. ed.—Campinas, SP : PM/Campinas,2020.
PDF
Vários autores.
Vários colaboradores.
ISBN 978-65-992507-0-5

4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma do CEI, em
consonância com os planos coletivos
A
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Planejamento Específico
Disciplina: Educação Infantil
Professor: 911001290 - DANIELA SMANIOTTO MARQUES
PROFESSORA: DANIELA SMANIOTTO MARQUES
TURMA: AG I – A

PLANO DE ENSINO 2021

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. É nessa fase que a criança começa a desenvolver suas capacidades físicas, cognitivas, afetiva, e os relacionamentos
interpessoais. Por isso, é importante que todas as ações sejam planejadas de forma conjunta e articuladas, no sentido de minimizar as possíveis diﬁculdades apontadas no processo
educativo, possibilitando que a Educação infantil cumpra sua missão, diante das exigências do cuidar e educar com qualidade, nesse universo escolar infantil.
Para Tosta (2013, p. 8), “o âmbito familiar é o primeiro socializador de todo indivíduo”. É o espaço onde o indivíduo passa a exercer papel fundamental no decorrer de sua
trajetória. Pois são as experiências vividas no contexto familiar quando criança, que irão contribuir para a formação enquanto adulto. Por isso, a escola é um espaço onde os
indivíduos começam a ter as relações para além da família, ou seja, passa a conviver com pessoas de diferentes raças, cor, etnia, religião e cultura.
Além disso, a educação é um direito que está garantido na Constituição Federal Brasileira, desde 1988, no artigo 205, que diz: “a educação, é direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]”, sendo assim, todos sem exceção devem ter acesso à educação.
O Educador deve ter como objetivo o desenvolvimento pessoal de cada criança e de sua capacidade de pensar, e seu papel são fundamentais, pois ele é um agente ativo na
formação de um cidadão. As crianças necessitam de modelos a serem seguidos, pois seus únicos exemplos nos primeiros anos de vida são os pais, seguidos dos professores e
amizades encontrados no ambiente escolar.
O Educador tem inﬂuência para orientar e motivar desde o primeiro contato, e ele não só transmite conhecimento, mas também englobam questões relacionadas ao amor,
fraternidade, dignidade, solidariedade, responsabilidade, ética e outros valores fundamentais.

“O lúdico inﬂuencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconﬁança,
proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração.”

(VYGOTSKY, 1998)

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. O autor considera
que o desenvolvimento ocorre ao longo da vida e que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo dela. Ele não estabelece fases para explicar o desenvolvimento.
Segundo ele, a criança usa as interações sociais como formas privilegiadas de acesso a informações: aprendem a regra do jogo, através dos outros e não como o resultado de um
engajamento individual na solução de problemas. Desta maneira, aprende a regular seu comportamento pelas reações, quer elas pareçam agradáveis ou não.
Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição privilegiada, rompendo com a visão tradicional de que ela é uma atividade natural para satisfazer os instintos
infantis. Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de
aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e aprendizagem.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27, v.01):

“O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de
maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos.”

O dia a dia da educação infantil está tomado de vínculos, afetos e aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano da criança. Este cotidiano é organizado
para que elas ampliem seus conhecimentos. A jornada diária das crianças envolve diversos tipos de atividades: horário de chegada e saída, alimentação, higiene, repouso,
brincadeiras, atividades pedagógicas. A sequência das diferentes atividades que acontecem diariamente vai possibilitar que as crianças se orientem na relação espaço-tempo,
permitir que desenvolvam sua independência e autonomia, contribuir para um melhor relacionamento com o mundo e com as pessoas.
A rotina pode ser efetivada considerando as necessidades biológicas, psicológicas e de aprendizagem do grupo de crianças e de cada criança em particular. E quem pensa na
organização do espaço e do tempo na escola é o professor.
O Agrupamento 1-B é composto por 22 alunos, sendo com crianças entre 3 meses à 1 anos e 8 meses de idade, 9 meninas e 13 meninos. Além da professora, temos 8 monitoras,
divididas em dois turnos (das 7hrs as 13hrs; das 12hrs as 18 horas) que auxiliam nas atividades pedagógicas e na higienização das crianças. A organização e divisão das salas são
decididas pela equipe gestora em forma de agrupamento para proporcionar melhores oportunidades de troca, parcerias, ajuda mútua e outras relações importantes.
As atividades esta sendo realizada de forma remota, por meio de reuniões por GOOGLE MEET e vídeos publicado no face book e enviados por whatsapp. Porem, com o retorno
das aulas presenciais , o dia-a-dia das crianças começará com uma roda de musica, seguida pelo café da manha. Logo após começa as atividades pedagógicas, e a divisão das

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:53:54 Página 95 de 151

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação
crianças será feita de uma forma bem diversiﬁcada, para que aja uma interação independente de gênero e da idade. As atividades, também são dinamizadas com propostas
diferenciadas para cada etapa do dia, assim, as atividades pedagógicas podem apresentar um caráter de surpresa ao se alterar. Com isso a rotina não é um planejamento
engessado, pode em vários momentos sofrer alterações em função de necessidades e interesses que se apresentem. Antes do almoço as crianças tomam banho e após é feita a
escovação começando a preparação para a hora do sono.
Utilizaremos diversos recursos como:
Rádio: Músicas e cantigas
TV: Além de assistir filmes, temos vídeo-clip de músicas onde incentivam as crianças a imitarem e movimentarem o corpo.
Caixa Surpresa: Onde colocamos diversas imagens e incentivando a imitar sons de animais, a cantar musicas, pode conter objetos e utilizar de diferentes formas.
Brinquedos: Confeccionados com matérias reciclados pelas monitoras, temos tambor de baldinho, mobile feito com bambolês, chocalhos e garrafas sensórias feito com
garrafinhas de refrigerante.
Brinquedo de Encaixe: Disponibilizado pela professora, para aprimorar o desenvolvimento motor e na orientação espacial das crianças.
Revistas Velhas: Solicitada aos pais para manuseio e rasgagem
A sala possui um espaço bem adequado para a faixa etária, e esta estruturado com armários, televisão com DVD, ventiladores, colchoes para a hora do sono, caminhas de
plásticos, solário e um banheiro adequado para trocas e banhos. Os banhos e todas as higienizações são feitas pelas monitoras, a alimentação são dadas pela professora e pelas
monitoras, e as atividades pedagógicas pela professora com o auxilio das monitoras.
Sabemos que na educação infantil, existem os eixos norteadores que são necessários para a educação escolar, onde a criança tem o primeiro contato com o mundo, muito
diferente do ambiente que se vive em casa. São compostos por sete eixos, todos essencialmente necessários no ambiente escolar, são eles: Linguagem Oral e Escrita, Natureza e
sociedade, Matemática, Identidade e Autonomia, Movimento, Música e Artes visuais.
Referente ao eixo "Identidade e Autonomia", na Educação Infantil, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças pequenas signiﬁca ajudá-las a progredir na deﬁnição da
própria identidade, no conhecimento e na valorização de si mesmas. Por isso, procuramos criar um ambiente conhecido e seguro para elas, no qual todas as pessoas são chamadas
pelos nomes e pouco a pouco se tornam referências.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 11, referente à Educação Infantil, artigo 31, preconiza que: “[…] a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro
do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. É necessário compreender a avaliação como norteadora de caminhos no
processo de aprendizagem das crianças. Avaliar é acompanhar essa trajetória, levando em conta suas mudanças e transformações. Segundo Vygotsky, precisamos levar em conta
também as potencialidades cognitivas das crianças. Para isso, é preciso oportunizar práticas que sejam desafiadoras e provocativas aos pequenos.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, a função da avaliação e seu registro são para acompanhar, orientar, regular e redirecionar o ensino
aprendizagem em um exercício reﬂexivo do educador, para as tomadas de decisões no planejamento educativo, criando situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças,
bem como informar às próprias crianças e aos seus pais sobre os seus avanços e conquistas. Neste sentido avaliamos as crianças, sobre suas potencialidades de aprendizagem,
aquilo que ela já sabe fazer sozinha, seu desenvolvimento real e o que ela sabe fazer com ajuda de outra criança ou do educador, seu desenvolvimento proximal.
Em relação ao modo como se deve ocorrer à avaliação na educação infantil, é apontado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais o seguinte:
Art.10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem
objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.).

(Brasil, 2009, p.18).

O registro da avaliação é feita por vídeos, fotograﬁas e produções das próprias crianças, o que permitirá a construção de um portfólio que servirá ao professor conhecer as
necessidades das crianças, e a partir delas criar situações de aprendizagem que possam gerar avanços no desenvolvimento infantil. Também são feitos relatórios individuais
trimestralmente, onde são registradas as reações do aluno diante das propostas oferecidas e disponibilizada aos pais.
O papel do professor é o de estimular, observar e mediar, criando situações de aprendizagem signiﬁcativa. É importante que este saiba produzir perguntas que façam os alunos
pensarem a respeito do conhecimento que se espera construir. O projeto deve ser considerado como um recurso, uma ajuda, uma metodologia de trabalho destinada a dar vida ao
conteúdo tornando a escola mais atraente. Pensando nisso, durante todo o ano, são realizados projetos elaborados pela equipe gestora juntamente com os professores sempre
trabalhando com conhecimentos específicos construídos a partir dos eixos norteadores da educação infantil.
Desta forma, iremos abordar 2 projetos pré-estabelecido. São eles: “Faz de conta que é brinquedo”, “Aquarela - Um mundo de cores e sensações” e “Tudo sobre mim” com
duração semestral. Além desses 2 projetos, trabalharemos 2 projetos coletivos. São eles: “Retorno Consciente ” e “Curiosidades”, que acontecerá simultaneamente com os projetos
da turma.
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O primeiro projeto é o “Faz de conta que é brinquedo” que tem como objetivo O principal objetivo é oportunizando que a criança possa estruturar seu próprio brinquedo ou
brincadeira, permitem que algumas funções cognitivas sejam estimuladas.
O projeto “Aquarela - Um mundo de cores e sensações” tem como objetivo ampliar o conhecimento através de desenhos, pinturas, colagens, manuseio de objetos e materiais
diversificados e a releitura de algumas obras de artistas conhecidos, o desenvolvimento das expressões e dos sentidos através de atividades lúdicas e da experimentação de diversos
materiais observando as suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e analisar as reações das crianças em cada estimulação do tato, paladar, olfato, visão e
audição.
O projeto “Tudo sobre mim ” tem como objetivo desenvolver as capacidades sensoriais, motoras, sociais e afetivas, sempre respeitando a maturidade das crianças. Auxiliar os
bebês a familiarizarem-se com a imagem do próprio corpo e relacionarem-se progressivamente com seus pares e os demais.
O projeto “Retomada Consciente” têm como objetivo desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças, zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente escolar
visando estabelecer as normas segundo o DEVISA em relação aos cuidados do COVID-19
E o projeto “Curiosidades” têm como objetivo propiciar atividades, observação e escuta, despertar e valorizar o interesse das crianças, contribuindo de forma signiﬁcativa e
concreta. Dentro desse projeto será realizado um questionamento com as famílias, sobre qual desenho as crianças gostam mais. Por meio do questionamento será realizado uma
votação para assim darmos o nome da nossa turma.
Além dos projetos teremos três semanas educativas, são elas:

Acolhimento – Receber as crianças com cuidado, afeto e atenção. Proporcionar atividades que priorizam o lúdico e a interação. Trabalhar a dor da separação da criança com a
mãe e amenizar a ansiedade.

Saúde – Visa contribuir signiﬁcativamente para a conscientização das crianças a respeito da saúde. Salientando o cuidado com a higiene, e trabalhando a pandemia do covid-19 e
a dengue.

Estudo do meio – Garantir um momento coletivo de aprendizagem e de convivência entre professores e crianças e colocar em prática atitudes como responsabilidade, respeito,
cooperação, solidariedade e tolerância.
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Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de
Agosto. Iniciei minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação
Especial. Logo nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
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Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e

Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc.) que geralmente a criança deﬁciente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as
trocas de experiências avaliação e as demais interações entre proﬁssionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da
cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
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forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.

Augusto Cury.
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B
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Infantil
Professor: 911001292 - TATIANA LUMA NOGUEIRA

Professora: Tatiana Luma Nogueira
Monitoras: Viviveide Tavares, Michele Orsoli, Geise Marques, Marinês Almeida, Sandra Da Silva e Vanessa Batistela.
Agrupamento IB Ano 2021

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!”

(Paulo Freire)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da
Educação Infantil.

‘’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.

É na educação infantil, portanto que a criança desenvolve todos seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais, fazendo desta fase, algo primordial para a formação de si
próprio e de sua visão de mundo. É importante que a aprendizagem oferecida nesta fase da primeira infância, se dê por meio de uma didática lúdica através das brincadeiras. As
brincadeiras na educação infantil consistem em uma importante forma de comunicação, é por meio dela que a criança pode reproduzir vivências de seu dia a dia.
O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reﬂexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma
relação estreita entre brincadeira e aprendizagem.

“O

brincar não signiﬁca apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o

desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. Assim, através do brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a
memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.” (OLIVEIRA 2000)

Nesta citação o autor nos traz a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, sendo o ponto de partida para todo e qualquer aprendizado signiﬁcativo na educação
infantil pois é através da brincadeira que a criança se descobre e descobre o mundo, a brincadeira torna o aprendizado possível. É através da brincadeira que a criança faz suas
primeiras interações com o outro, expressando suas ideias, questionando e resolvendo pequenas situações problemas.
E pelo brincar que a criança aprende expressar ideias gestos emoções, a tomar decisões, a interagir e viver entre pares, a conhecer e integrar-se no seu ambiente próximo a elaborar imagens culturais
e sociais de seu tempo e, em decorrência, desenvolver-se como humano dotado de competência simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20).

Portanto, é necessário que o brincar coordenado pelo adulto, seja uma constante no processo educativo, para que crianças de diferentes idades, brincando juntas,

desenvolvam-se e aprendam. O ato de brincar deve constituir-se na metodologia, e a brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos conceitos, pois

“No brinquedo a criança cria uma situação imaginária” (VYGOSTKY, 1999- pg:123), tornando possível a assimilação dos conceitos.
No agrupamento IB são oferecidas diferentes formas para que o brincar se torne algo possível e tranquilo.
Diante da situação atípica vivida em relação a pandemia causada pelo COVID 19, os centros de educação infantil (CEI) não possuem data prevista para o atendimento
presencial no agrupamento I, portanto, as atividades no ano de 2021 serão iniciadas de forma remota, fazendo uso de recursos digitais como vídeos educativos embasados nos
projetos em andamento, encontros com as crianças e famílias na plataforma Google MEET e whatssap com grupos de pais da turma, podendo posteriormente iniciar a realidade
presencial considerando as novas normas de distanciamento social, mediante a escala de grupos de alunos seguindo todas as recomendações da DEVISA previstas no caderno 06
disponibilizado pela gestão para todos os colaboradores da unidade.
Tanto nas atividades remotas como nas presenciais, o objetivo principal é priorizar o protagonismo infantil, fazendo da criança o centro do processo educativo, aguçando a
curiosidade e interesse de cada um deles respeitando sua faixa etária e as especificações de cada um deles.
No trabalho remoto, serão enviados vídeos com conteúdo lúdico, trabalhando o projeto em andamento, realizando assim, uma interação com as famílias e estabelecendo
vínculos mesmo que de forma virtual, é importante que as crianças e as famílias entendam que neste momento, o afeto pode ocorrer de diferentes formas, mesmo que o toque físico
tenha sido adiado por este momento, nós podemos recriar as formas de afeto e carinho, e através dos vídeos, é importante que essa nova realidade seja nítida a todos os
telespectadores que neste caso são os alunos e toda a comunidade escolar, nos encontros online, as famílias serão acolhidas e ouvidas, fazendo deste momento mais uma forma de
parceria e fortalecimento de vínculos.
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Alguns vídeos serão realizados para auxiliar as famílias aos estímulos necessários para os bebês, levando para eles informações sobre a importância do desenvolvimento
psicomotor nesta faixa etária.
Na realidade presencial a professora com o auxílio das monitoras, organizam as crianças que por vezes são divididas em pequenos grupos chamados de “cantinhos” com
atividades diversiﬁcadas, como peças de encaixe, jogo de boliche, panelinhas, bonecas, brinquedos mistos, industrializados e também confeccionados com materiais recicláveis. No
momento da brincadeira, a professora e as monitoras concentram-se nas crianças com o intuito de interagir com elas e ajudar na solução de conﬂitos e promover diálogos entre as
crianças, é feito um trabalho de incentivo para que todas as diferenças sejam respeitadas, sejam elas físicas ou de personalidade, as crianças tem a liberdade de escolher com quais
amigos querem se relacionar mais ou menos, tendo sempre o respeito como parte central do processo, todos precisam respeitar a todos. Há momentos em que as brincadeiras são
realizadas internamente na sala de aula e outros na área externa da unidade, como o solário, pátio, parque e quiosque, realizando também brincadeiras corporais como pega-pega e
esconde-esconde, sempre com a participação ativa da professora e das monitoras.
Outro fator de extrema importância para o desenvolvimento infantil é o cuidar, a criança desde muito pequena necessita de cuidados para que seu desenvolvimento ocorra de
forma saudável e integral, esse cuidar não implica apenas em manter sua integridade e necessidades físicas, cuidar exige ações voltadas principalmente, as necessidades das
crianças. Isto implica em ouvi-las, respeitá-las e observá-las, pois estas ações são setas no caminho que ligam a educação ao cuidado, favorecendo o desenvolvimento integral de
cada criança.
O Referencial Curricular Da Educação Infantil assevera que:

“(...)

parte integrante da educação, embora exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica, ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo

demanda integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.” (RCN/I, vol.I, 1998, p.24).

Portanto o educador não pode trabalhar somente com o intelectual da criança, e sim, preocupar-se com o todo, levando em conta que a criança é um ser humano com
vontades, sentimentos e necessidades próprias. Em todo momento deve sentir e proporcionar às crianças momentos que lhes façam crescer, reﬂetir e tomar decisões direcionadas
ao aprendizado com coerência.
A professora organiza juntamente com as monitoras formas de interação que prezam o cuidado e bem estar de todas as crianças, há o cuidado com a disposição da mobília
para que nada ofereça risco, as atividades são modificadas ou adiadas quando necessário, é oferecido água com bastante frequência para que a hidratação de todos seja a ideal.
Os banheiros são divididos por gênero e as monitoras realizam a higiene das crianças neste espaço, lavando sempre as mão e rosto, e fazem também as trocas de fraldas e
roupas e banho. As crianças tem os horários de alimentação preestabelecidos e são seguidos à risca pela equipe, que observa se todos estão se alimentando, caso não estejam, é
feito o contato com a família em busca do bem estar de cada criança.
Além do cuidar e do brincar, outro fator importante para o processo de aprendizagem na educação infantil é o espaço. Desde que nasce a criança precisa de espaços que
ofereçam liberdade de movimentos, segurança e que acima de tudo possibilitem sua socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam. Espaços estes de direito de todas as
crianças sejam eles: públicos, privados, institucionais ou naturais. Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito importante para a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens

que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”.
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, principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre os pares. Um ambiente que permite que o educador 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 ela, desde objetos pessoais aos brinquedos, pois só assim o desenvolvimento ocorrerá de forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das suas
singularidades.
Todos os espaços utilizados pelas crianças são previamente pensados e organizados pela professora e monitoras, as crianças tem acesso aos parques externos, onde utilizam
os brinquedos de ferro e madeira como escorregadores, balanças, gangorras, gira-gira, o pátio, onde têm disponibilizado brinquedos de playground, casinha de bonecas com
fogãozinho e armários para brincadeiras de faz de conta, quiosque para realização de culinárias, sala de aula, onde os brinquedos ﬁcam na altura das crianças para que eles possam
pegar e guardar, desenvolvendo assim sua autonomia, banheiros com pias e vasos sanitários da altura exata das crianças, refeitório para alimentação com bancos e mesas para
todos. Quando a professora planeja uma atividade, a equipe organiza o espaço com os materiais que serão utilizados com antecedência para que tudo seja feito de forma tranquila.
O âmbito do desenvolvimento cultural está estruturado a oferecer às crianças conteúdos diversiﬁcados, que sirvam como objeto e apoio das aprendizagens especíﬁcas,
sistematizadas e com finalidade formadora, de modo que as crianças possam aproveitá-las.
Destacam-se as áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, segue os eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis
educativa:
Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento; Linguagem musical; Artes visuais; Experiências de brincar e imaginar .
Seguindo tais parâmetros curriculares e divisão de eixos para a educação infantil, serão trabalhados ao longo do ano letivo, projetos que irão abordar importantes temas para o
desenvolvimento das crianças.
O projeto “Aquarela: um mundo de cores e sensações” terá como objetivo, ampliar os conhecimentos através de desenhos, pinturas, colagens, manuseio de materiais e
objetos diversificados, desenvolver a coordenação motora, a oralidade e a forma de expressar seus pensamentos através da arte.
No trabalho remoto, sempre que uma atividade for sugerida, haverá a preocupação em atender a todos com o uso de materiais simples, disponíveis e de fácil acesso para as
famílias.
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No trabalho presencial, serão disponibilizados materiais como trintas, lixas, tintas, giz, buchinhas, rolinhos, papeis, plásticos e também materiais recicláveis aﬁm serem
realizadas diversas técnicas de pinturas e colagens, fazendo também o uso de releituras de obras e a exploração de diferentes texturas e formas.
O projeto “Retorno consciente” terá como principal objetivo, conscientizar as crianças e famílias sobre as regras de distanciamento social e sanitárias previstas pela DEVISA
garantindo um retorno saudável e seguro.
O projeto “Curiosidades da minha turma” Terá como principal objetivo a escuta e observação do interesse das crianças para que então sejam trabalhados os assuntos que
mais chamarem a atenção do grupo que com suas características únicas, irão demonstrar o interesse e curiosidade que serão explorados pela professora neste projeto, sendo ele de
forma remota através de vídeos e enquetes interativas e ou presencialmente.
O projeto “Faz de conta que é brinquedo” Terá como objetivo central o desenvolvimento da criatividade, da escolha, do senso critico, recriando materiais para a brincadeira,
fazendo de objetos do dia a dia possíveis brinquedos com muitas possibilidades, descobrindo também assim, texturas, pesos, tamanhos, cores e formas dos materiais diversos.
O projeto “Tudo sobre mim” Terá como objetivo, estimular o auto conhecimento e auto cuidado, através do desenvolvimento da identidade, conhecendo seu próprio corpo,
trabalhando e nomeando os membros com diferentes atividades, fazendo também pesquisas sobre suas preferências de cores, gostos, brincadeiras, trazendo a história do seu nome
realizando atividades variadas que explorem sua imagem e ampliando a visão de mundo e de si próprio.
Além destes projetos que serão executados, serão trabalhadas algumas semanas educativas, que trazem temas preestabelecidos pela prefeitura que manda uma lista destes
temas, e a gestão juntamente com as professoras escolhem quais irão trabalha durante o ano letivo, desta forma foram escolhidas os seguintes temas:
Acolhimento – Receber as crianças com cuidado, afeto e atenção. Proporcionar atividades que priorizam o lúdico e a interação. Trabalhar a dor da separação da criança com a
mãe e amenizar a ansiedade.
Saúde – Visa contribuir signiﬁcativamente para a conscientização das crianças a respeito da saúde. Salientando o cuidado com a higiene, e trabalhando a pandemia do covid19 e a dengue.
Estudo do meio – Garantir um momento coletivo de aprendizagem e de convivência entre professores e crianças e colocar em prática atitudes como responsabilidade,
respeito, cooperação, solidariedade e tolerância.
Tendo em vista o retorno do trabalho presencial será trabalhado também o projeto sexta em cena que tem como objetivo promover a interação entre os agrupamentos,
fazendo todas as sextas-feiras um rodízio de apresentações, cada semana de um agrupamento, e ao ﬁnal das apresentações, um momento de dança com as demais crianças no
pátio externo. Será também comemorado o aniversariante do mês na última sexta-feira de cada mês, com uma mesa decorativa para fotos, as crianças serão chamadas para tirarem
fotos e cantar os parabéns para aquelas que ﬁzeram aniversário no decorrer daquele mês, sendo servidos também lanches diferenciados com bolo, suco e pão, enviados pela
prefeitura para esta data de cada mês.

Festa Meu mundo imaginário : A festa acontecerá no mês de Junho, trazendo em seu contexto uma viagem ao mundo de faz de conta da criança, trabalhando diversos
aspectos criativos e imaginários trazidos por eles como personagens, animais, brincadeiras, e brinquedos.

Escolha do nome da turma: Para facilitar a identiﬁcação das crianças com a turma, cada agrupamento da unidade será caracterizado por um nome próprio, e para esta
escolha, é importante priorizar o contexto que envolve o interesse das crianças nesta faixa etária do berçário, por este motivo, enviaremos enquetes para as famílias para que
sugiram quais são as preferências de cada criança de desenhos infantis, fazendo assim a escolha ﬁnal do nome da turma de acordo com a escolha das crianças e famílias de forma
democrática.
O planejamento é feito semanalmente, e é norteado pelos projetos em execução, buscando contemplar os eixos da educação infantil e também atender as necessidades do
grupo como um coletivo e a cada criança dentro de suas particularidades, ao planejar a professora busca oferecer propostas diferenciadas de vivências e explorações que estejam de
acordo com a faixa etária do grupo e de seus interesses e curiosidades.
As propostas planejadas visam o acesso das crianças a novas culturas e linguagens, através atividades que proporcionam novas descobertas e interações e trocas entre pares.
Outra forma de As propostas planejadas visam o acesso das crianças a novas culturas e linguagens, através atividades que proporcionam novas descobertas e interações e
trocas entre pares.
planejar as atividades, é coletivamente com outras professoras da unidade, realizando interações das crianças com outros agrupamentos, tendo experiências com crianças de
outras idades e adultos diferentes dos de seu agrupamento.
A turma do Agrupamento IB, tem no ano de 2021 a quantidade de 23 crianças matriculadas atualmente, sendo elas, 13 meninas e 10 meninos, com idade de 7 meses á 1 ano e
7 meses, que foram escolhidas pela equipe gestora aleatoriamente.
Tanto no trabalho remoto como no presencial, para a realização das atividades, a professora busca diversiﬁcar as propostas, utilizando diferentes estratégias como: Roda de
conversa, músicas cantadas e com o uso de aparelhos de rádio, notebook de uso pessoal para a observação de vídeos e imagens, contações de histórias com fantoches e livros,
pesquisa de imagens em revistas e jornais, rasgaduras e colagens, pinturas em diferentes superfícies e com diferentes materiais como pinceis, buchas, rolinhos, panos, giz de cera,
lápis de cor, papeis de diferentes texturas e tintas, brincadeiras de “faz de conta” com brinquedos e materiais recicláveis, construções com sucatas, culinárias e degustações, receitas
de massinhas caseiras, geleias e tintas, pinturas, colagens e explorações de uma forma geral com os elementos da natureza.
Os planejamentos são feitos de acordo com os referenciais do Plano Anual de Ensino do Professor, nesses Projetos desenvolvidos por agrupamento que geram o planejamento
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semanal feito por turma. Ao desenvolver esses planejamentos o professor deve levar em consideração a forma de aprendizagem mais efetiva para a criança, conforme Gonzaga cita:

(...) a essência do bom professor está na habilidade de planejar metas para aprendizagem das crianças, mediar suas experiências, auxiliar no uso das diferentes
linguagens, realizar intervenções e mudar a rota quando necessário. Talvez, os bons professores sejam os que respeitam as crianças e por isso levam qualidade
lúdica para a sua prática pedagógica. (2009, p. 39)
Mediando suas experiências, planejando com intencionalidade e seguindo os resultados de suas observações diárias na prática pedagógica, permitirá ao professor realizar e avaliar
seu trabalho e a turma.
A avaliação é feita por meio de registros com fotos, vídeos e registros escritos sobre as atividades da turma e, após o término de cada semana e de cada projeto as professoras
encaminham relatórios para a gestão sobre o desenvolvimento da turma, além de um Relatório Individual elaborado após observações e entregue aos pais e a coordenação nas datas
estabelecidas.
Acompanhando o desenvolvimento da criança, adaptando e avaliando 0também a prática pedagógica para atingir as especiﬁcidades de cada um e seu nível de
desenvolvimento sempre que necessário para ampliar o processo de ensino e aprendizagem.
(HOFFMANN- 1996) aﬁrma que: a avaliação na Educação Infantil precisa resgatar urgentemente o sentido essencial de acompanhamento do desenvolvimento e de reﬂexão permanente
sobre as crianças em seu cotidiano educativo, como elo na continuidade da ação pedagógica, ou seja, como norteador da ação pedagógica do professor.

Portanto, a avaliação não pode ser considerada como um processo ﬁnal e sim como uma forma que amplia as possibilidades para o desenvolvimento da criança identiﬁcando
suas necessidades e aprendizagens, mantendo o olhar para o seu progresso contínuo e adaptações de diferentes metodologias que atendam as especificidades de cada aluno.
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B
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de
Agosto. Iniciei minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação
Especial. Logo nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e

Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
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tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.

Augusto Cury.
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A
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Infantil
Professor: 911000388 - TATIANE TARELLO CINACK DOS SANTOS
Plano Anual de Ensino do Professor.

Professora: Tatiane Tarello Cinack Dos Santos.

Agrupamento II A. Ano: 2021 Campinas S.P.
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A Educação Infantil é considerada uma fase muito importante com o objetivo de cuidar e educar. Nessa fase a criança desenvolve capacidades fundamentais para suas habilidades futuras e
construção de conhecimento do mundo.

“A Educação Infantil visa o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, considerando suas características físicas, afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, compreendendo a criança como ser competente, e
dessa forma contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagens signiﬁcativas; ela é a porta de entrada da criança na escola e constitui-se como espaço privilegiado no qual a criança, inserida em uma cultura, prossegue
na sua caminhada para aprender a ser humano, relacionando-se com novos ambientes e preparando-se para dar a sua contribuição no processo social de se fazer cidadã. Dessa forma a Educação Infantil não pode ser mais
vista como um espaço de recreação somente ou passatempo; nem como um simples espaço para desenvolvimento de habilidades motoras e estruturais cognitivas; nem tampouco como um espaço preparatório para a
escolaridade futura. Ela é, antes de tudo, um espaço em que consolidam o processo sistemático de humanização e a construção da cidadania, tarefas que uma criança pequena pode exercer muito cedo. Durante essa fase, a
criança adquire mais da metade do acervo intelectual e social que levará pela vida.” (KRAMER, 2003)

O Lúdico e o brincar na Educação Infantil são indissolúveis, pois é através dos jogos e brincadeiras que a criança desenvolve aptidões físicas e mentais, estabelece vínculos, descobre sua
personalidade, aprende a viver no seu meio social se preparando para a vida adulta.

‘’Uma atividade muito importante para criança pequena é a brincadeira. Brincar da á criança oportunidades para imitar o conhecido e para construir o novo, conforme ela constrói o cenário necessário para sua
fantasia se aproxima ou se distancia da realidade da vida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que deles faz’’. (Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil Parecer CNEQ/CEBNº 20/2009.)

Nesse processo o Educador deve promover o lúdico em um ambiente acolhedor e estimulador, sendo mediado de atividades prazerosas e enriquecedoras. Vigotsky (1989) aﬁrma que o
bom aprendizado é aquele que foca o potencial que o aluno pode desenvolver com a ajuda dos outros.

A composição do agrupamento II A, é formada e decidida pela equipe gestora, respeitando a faixa etária das crianças, é composta por uma professora graduada em Pedagogia com jornada
de trabalho referente á quatro horas semanais, e quatro agentes educacionais Fabiana Silva, Viviane Sena, Talita Moura e Milaine, empenhadas em desenvolver seu trabalho com afeto e cuidado
em relação ás crianças, tendo a jornada de trabalho seis horas dividido em duas equipes período manhã e tarde, a professora é responsável no desenvolvimento das ações pedagógicas, e
propostas das atividades, as agentes são responsáveis pelos cuidados e higiene pessoal das crianças, auxiliando no desenvolvimento das atividades pedagógicas, a permanência das crianças na
unidade escolar é de período integral. A sala é composta por 17 alunos, sendo 06 meninos e 11 meninas, com idades de 1 ano e 7 meses á 3 anos e 11 meses, conforme a resolução CME
nº21/15, podendo ser alterado conforme as vagas abertas para matriculas durante ano letivo, devido a pandemia possivelmente retornaremos presencialmente com 50% dos alunos em sala. A
creche se localiza em uma comunidade de classe média baixa, tendo demanda da comunidade e de regiões próximas a ela. A unidade escolar acaba sendo o único lugar seguro para as famílias
que precisam trabalhar e não tem com quem deixar suas crianças.

É preciso estabelecer um clima de segurança, respeito, afetividade, incentivos, e limites, colocados de forma sincera clara e afetiva para uma boa interação entre aluno e professor.
Segundo Vygotsky:

‘’As

experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através da experiência social mediada pelo outro, nas diversas situações de convívio social do qual participa, que a criança aprende parte

significativa das ações e conhecimentos necessários para sua inserção no mundo’’(1989,p.148,Vygotsky apud Hermida,2007,p.285)

O planejamento é um instrumento indispensável para ação pedagógica, seguindo os protocolos da “DEVISA” em meu planejamento proponho atividades de diferentes formas de
desenvolvimento, individuais, em grupos mistos, grupos de idades diferentes, e deixando a criança escolher o grupo que ela se sinta melhor, tendo liberdade de expressão e desenvolvimento da
sua autonomia. A atividade em grupo é de extrema importância, para o desenvolvimento social da criança, pois as crianças aprendem umas com as outras, desenvolvendo a socialização e
respeito com outro.

Todos os espaços utilizados pelas crianças são previamente pensados, e organizados pela professora e agentes, seguindo os “protocolos sanitário Municipal” as crianças terão acesso ao
pátio, onde têm disponibilizado brinquedos playground de plásticos, quiosque para realização de contações de histórias e brincadeiras de faz de conta, sala de aula, com banheiros pias e vasos
sanitários separados por gênero, na altura exata das crianças, refeitório para alimentação com bancos e mesas para todos mantendo distanciamento necessário desenvolvendo assim a
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autonomia das crianças. Quando a professora planeja uma atividade, a equipe organiza o espaço com os materiais que serão utilizados com antecedência para que tudo seja feito de forma
segura e tranquila dentro do desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

Com o isolamento social de toda sociedade, as crianças de 4 meses à 05 anos, e 11 meses deixaram de frequentar as instituições escolares (CEIs) por conta da COVID 19. Pensando nesse
momento difícil vivido pelas crianças e seus familiares que tiveram suas rotinas diárias mudadas, várias ações de estreitamento das relações foram criadas utilizando as tecnologias como base
dessa nova interação social. Dessa forma, tornou-se necessário ressigniﬁcar meu trabalho pedagógico, construindo um plano onde se enquadre aulas remotas através de gravações de vídeos
educativos com objetivo de desenvolver os projetos escolhidos para trabalho anual, através da musicalidade e contações de histórias de forma lúdica, divertida e criativa, onde serão postados no
grupo da sala de whats app e faceebook havendo o acompanhamento das crianças e seus familiares, pois as crianças “aprendem enquanto vivem e convivem”. Sendo assim, é fundamental que
as famílias se sintam apoiadas e que as instituições de ensino possam organizar momentos acolhedores, de escutas sensíveis e de trocas com as famílias, até que aconteça retorno presencial ou
simultâneo na unidade.

Segue alguns projetos a serem trabalhado com agrupamento II A, “iniciado remotamente”.

Projeto Retorno Consciente: o projeto tem como ﬁnalidade acolher as crianças e seus familiares, e trabalhar as cores do semáforo para locomoção nos ambientes escolar, zelando pela
saúde e segurança de todos visando estabelecer as normas seguindo a DEVISA em relação aos cuidados com o COVID-19.

Projeto Um mundo de brinquedos e brincadeiras: Com objetivo de proporcionar á criança a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através de atividades e brincadeiras lúdicas,
resgatando as brincadeiras tradicionais, conhecimento de regras, desenvolvendo o faz de conta, criatividade e a socialização.

Projeto Mundo Encantado: tem como objetivo permitir que a criança interaja e expresse desejos, necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas vivências e
familiarizando aos poucos na construção do conhecimento, desenvolvendo competências no meio em que vive para a sua inserção de forma crítica e autônoma no mundo real e imaginário.

Projeto paralelo Curiosidade: Tem como prioridade a escuta e participação da turma, onde a professora e agentes observarão as curiosidades das crianças para escolha do tema a ser
desenvolvido paralelamente aos projetos.

Também serão trabalhados projetos contínuos da unidade como: Sexta em Cena onde serão realizadas atividades com danças e teatros; Aniversariantes do mês onde todo ﬁnal de mês
cantaremos parabéns aos aniversariantes; Semanas educativas (Semana do acolhimento das crianças e seus familiares, onde a equipe gestora e professora realizarão reuniões de escuta e
compartilhamentos de atividades; Semana da saúde (Covid19/Dengue) com gravações de vídeos educativos relacionados ao tema; Semana do estudo do meio) e Festas (Partilha, Quem cuida de
mim, Festa Meu Mundo imaginário, Festa da família – Escola Aberta com oficinas e Expo nave onde a comunidade será inserida).

Dentro do processo de ensino-aprendizagem, será trabalho pela professora o campo de experiências como: “O eu, o outro e o nós” através da interação com outras pessoas, sejam adultos
ou crianças, é que as crianças vão criando um próprio modo de ser, a construção de identidade se baseiam nessa relação, dessa forma eles conseguem reconhecer as diferenças e a respeitá-las.
“Corpo, gestos e movimentos” através de gestos, sentidos, movimentos coordenados ou espontâneos, as crianças conseguem gerar conﬁança e ampliar seus conhecimentos e habilidades
corporais, ajudando a criar noção de espaço. “Traços, sons, cores e formas” esse campo reforça a ideia de que trabalhar diferentes manifestações artísticas no cotidiano das crianças ajuda na
criação de um olhar crítico e sensibilidade investigativa. “Linguagem musical e visual”, que envolvem atividades sensoriais e corporais atuando positivamente nesse processo. “Escuta, fala,
pensamento e imaginação”, experiências com a oralidade, escritas e leitura ajudam a desenvolver as formas de comunicação e o imaginário. As crianças que estão envolvidas nessas práticas
estão propensas a se tornarem mais imaginativas e trabalhar melhor seu faz de conta. “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” experiências que favorecem a construção de
noções espaciais, de tempo, de medidas que ajudam a criança a criar novos conhecimentos e habilidades, noções do que é dia e noite, perto e longe, hoje e amanhã, etc. Todos esses novos
aprendizados fazem a criança ter uma nova construção de valores sabendo diferenciar os tipos de vidas.

As estratégias e propostas realizadas para o desenvolvimento dos projetos serão realizadas, remotamente, simultaneamente, ou presencialmente, sobre os comandos da professora com o
auxilio das agentes, sendo através de ações facilitadoras como: roda de conversa, roda de música, teatro, contações de histórias, cantinhos temáticos, cantinho da leitura visual, brincadeiras,
jogos pedagógicos, pesquisas, todas desenvolvidas com ações para que a criança possa brincar, explorar, imaginar, fantasiar, experimentar, narrar, questionar, observar, aprender, construindo
seus conhecimentos, por meio de diversas experiências, com diversos tipos de materiais industrializados e recicláveis, com formas e texturas diferenciadas.

A avaliação é um instrumento muito importante para a reﬂexão sobre á prática pedagógica desenvolvida em todo ano letivo, deverá ser feita com olhar crítico e buscando uma melhora na
qualidade de trabalho, visando que cada criança é um ser único, e respeitar seu tempo de desenvolvimento.

Os trabalhos desenvolvidos na unidade escolar serão documentados através dos planejamentos, registros de informações, kits individuais para realização das atividades, relatórios
individuais, registros de fotos, exposições, reuniões pedagógicas e festa da família.
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A
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de
Agosto. Iniciei minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação
Especial. Logo nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e
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Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
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Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.

Augusto Cury.

REFERÊNCIAS:

PARFITT, Will. Elementos da Psicossíntese. Rio de Janeiro: Ediouro, 1994

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a pratica educativa / São Paulo: Paz e Terra, 1996.
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PROF: MIRIAM F. MALAFAIA AGRUPAMENTO II B

Agentes Educacionais:

1-Cynthia Rauane

2-Sirlei de Fátima

3-Vitória Costa

Quando as crianças brincam,

E eu as oiço brincar,

Qualquer coisa em minha alma

Começa a se alegrar.

(Fernando Pessoa in “Quando as crianças Brincam”)

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica conforme determina a Constituição Federal de 1988, deve ser um espaço organizado para despertar o interesse e a
curiosidade e também a intervenção com outras crianças, buscando o desenvolvimento global e igualitário através da preparação e a capacitação política dos cidadãos em uma nova
sociedade.

Acreditamos que a criança não se desenvolve completamente sem a interação com os outros a proposta pedagógica está respaldada na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) que está estruturada em cinco campos de experiências no âmbito dos quais são deﬁnidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências
constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural através das competências que está vinculadas ao Plano Nacional de Educação, que visa a valorização e utilização correta dos conhecimentos construídos
em sala de aula.

Na Educação Infantil é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvi, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de
histórias, na participação de conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se
constitui ativamente como sujeito e pertencente a um grupo social. As abordagens também preveem a utilização de conhecimentos de linguagem, sejam eles orais, escritos, em
Libras, corporais, artísticos, tecnológicos, entre outros, no direito de expressão pessoal, além de promover a utilização das tecnologias e meios de comunicação de forma critica,
reﬂexiva e ética. Portanto entendendo a infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, social, onde a mesma pode realizar trocas de experiências/interação com os
pares, onde o brincar favorece a aprendizagem e a compreensão do saber assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressa-se e conhecer-se.

[…] Na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais
e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos
constituem como seres humanos. (BRASIL. BNCC, 2017.)

O brincar é a essência do pensamento lúdico e caracteriza as atividades executadas na infância para VYGOTSK (1989) a brincadeira é entendida como atividade social da
criança, cuja natureza e origem especíﬁcas são elementos fundamentais para construção de sua personalidade e sua compreensão da realidade da qual se insere. Nela estão
presentes três características: a imaginação, a imitação e a regra. Essas características podem aparecer de forma mais evidente em um tipo ou outro de brincadeira, tendo em vista
a idade e a função especíﬁca que desempenham junto à criança. Brincar é a linguagem natural da criança, a mais importante delas. Em todas as culturas e momento históricos as
crianças brincam, mesmo contra a vontade dos outros. Acreditamos que a brincadeira seja uma atividade essencial na educação infantil, onde a criança pode expressar suas ideias,
conﬂitos e sentimentos, mostrando 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 oportunidade de se descobrir e ampliar os seus limites, vendo que a criança tem a capacidade de transformar qualquer objeto e espaço em
sua brincadeira. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reﬂexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta
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forma, uma relação estreita entre brincadeira e aprendizagem.

Tudo no jogo aponta para o mundo interior do sujeito, invisível aos nossos olhos, e a tradução exterior dessa atividade, no plano da nossa razão, confunde-se com expressões de qualquer outra atividade (FREIRE J.B.,
2002).

Caracterização do agrupamento ll B

O agrupamento II B proporcionará trocas de experiências com misturas de gêneros e idades. A sala é composta por uma professora que terá sua jornada de trabalho de 4 horas
no período da manhã e agentes educacionais que darão suporte durante o desenrolar da rotina escolar. A sala é formada por crianças oriundas do agrupamento I, outras que nunca
frequentaram a creche e também por crianças que já frequentavam no ano de 2020. Encontram-se na faixa etária de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. A turma possui 16
alunos esse número não é ﬁxo, podendo ocorrer alterações no decorrer do ano de acordo com a demanda (sendo 10 meninos e 6 meninas atualmente). São crianças que residem no
bairro da escola ou em bairros adjacentes. Como estamos vivenciando momentos novos devido a pandemia possivelmente retornaremos presencialmente com 50% (cinquenta por
cento) dos alunos em cada sala.

O atendimento diário acontece inicialmente as 7 horas e estende-se até as 17 horas de segunda a sexta-feira. Para a formação do agrupamento a direção fez uso do critério da
aleatoriedade.

A creche é um dos contextos de desenvolvimento da criança. Além de prestar cuidados físicos, ela cria condições para o desenvolvimento cognitivo, simbólico, social e emocional. O importante é que a creche seja
pensada não como instituição da família, mas como ambiente de socialização, diferente do familiar. Nela se dá o cuidado e a educação de crianças que vivem, convivem, exploram, conhecem, construindo uma visão de
mundo de se mesmas, constituindo-se como Sujeitos. (OLIVEIRA,1992).

Com o cenário atual, trazido pela pandemia do covid-19, buscamos promover um retorno consciente e seguro das atividades pedagógica seguindo os protocolos sanitários
municipais (Caderno 6 e as diretrizes do “Compromisso Campinas Educação”), muita atenção e cuidado foram dados na aprendizagem dos procedimentos para evitar a disseminação
do covid-19. Passamos a transmitir os conteúdos educacionais através de aulas gravadas em vídeo que estão disponibilizados no facebook e pelo contato de whatsapp do
agrupamento. As atividades poderão ser desenvolvidas na escola de forma presencial caso o retorno seja permitido seguindo todos os protocolos do DEVISA, visando a segurança de
todos. Com a crescente expansão da pandemia causada pela Coronavírus, Covid-19, a educação de forma geral e principalmente a educação infantil com os professores, alunos e
familiares teve que se renovar, inventar e se reinventar com essa realidade. Por isso utilizaremos os jogos, brincadeiras e histórias contextualizadas para combater a covid-19. No
primeiro momento será feito a adaptação com a medição da temperatura de cada criança e dos proﬁssionais da unidade logo na entrada e o uso de álcool em gel, uma breve
conversa sobre o distanciamento que está previamente demarcado com os sinais de trânsito, falaremos da rotina diária que será apresentada as crianças no início do dia. Iniciaremos
com a roda de conversa. A hora da roda acontecerá diariamente e será muito importante para a organização do trabalho pedagógico e também para o desenvolvimento intelectual,
emocional e social das crianças. Na roda receberemos as crianças, proporcionando sensações como acolhimento e segurança.

Uma das propostas de trabalho será a construção coletiva dos combinados de sala, possibilitando uma vivência harmoniosa e fazendo com que haja reﬂexão respeito das
regrinhas de convivência dentro do ambiente escolar. Quando as atividades em sala, agrupo crianças menores com maiores, às vezes só meninas, só meninos, outras vezes grupos
mistos; quando se trata de atividades ou brincadeiras dirigidas as crianças interagem entre si sem distinção de sexo, tamanho ou faixa etária. Para VYGOTSKY (1989) o pensamento a
sensibilidade, a imaginação, a perspectiva, a instituição e cognição devem ser trabalhados de modo integrado visando o desenvolvimento das habilidades criativas das crianças que
são inatas, pois a criatividade humana não é exceção, privilegio de poucos gênios, como somos levados a crer.

“Segundo a concepção de educação em que se acredita, a rotina poderá ser instrumento de libertação, autonomia ou de heteronomia, dependências. Mas sempre serão constitutivas e mantenedoras do processo
educativo.” (FREIRE, 1998 pag 46)

Alguns já têm autonomia para aguardar e reconhecer seus pertences, eles tiram o caderno da mochila, guardam e identiﬁcam suas chupetas, copos, escovas de dentes,
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roupas, colocam tênis, chinelo e sandálias, tudo isso supervisionados e orientados por nós educadores (sempre seguindo a orientação do protocolo sanitário Municipal) As crianças
menores ainda precisam de nossa ajuda em vários aspectos, principalmente os motores.

Observando com atenção o processo de interação de cada criança levando em consideração as fases do desenvolvimento, estudado por PIAGET e VIGOTSKY, visando a
socialização e aprendizado do grupo, principalmente através das intervenções pedagógicas pertinentes a cada atividade de aprendizagem aquelas que favorecem o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social da criança, as atividades que realizamos na creche são atividades de aprendizagem, inclusive as ações de rotina.

A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças desta faixa etária como sabemos tem
necessidade de atenção, carinho e segurança. Cuidar é um momento em que as agentes educacionais se apropriam do ambiente próprio para higienização do corpo, sono,
alimentação, usando com instrumentos músicas, histórias, entre outros, promovendo um ambiente acolhedor, seguro e alegre. Onde oferecemos experiências adequadas as crianças
de cada idade, respeitando a individualidade de cada uma. Por isso utilizamos bem os espaços disponíveis na creche respeitando o distanciamento social.

A forma com que o ambiente está planejado é também muito importante no desenvolvimento dessas atividades, aﬁnal os espaços utilizados na creche são: parques externos,
onde possivelmente utilizarão os brinquedos de ferro e de madeira como escorregadores, balanças, gangorras, gira-gira, refeitório, pátio, quiosques, solários, sala com brinquedos,
palco para teatro e casinha de boneca. Os espaços serão organizados permitindo, o desenvolvimento de diversos aspectos como: interação, socialização, a cognição e o estímulo a
imaginação.(até que a situação epidemiológica na cidade de Campinas, seja normalizada permitindo assim o retorno do trabalho presencial).

Nas brincadeiras ao ar livre acontecerão grandes descobertas como; uma abelha, um formigueiro, insetos, borboleta que repousa nas ﬂores, um pássaro que fez ninho na
árvore, as ﬂores do jardim de pneus que cresceram, a diversidade das plantas na área externa, dentre outros. Quando vamos registrar essas saídas nos apropriamos das observações
de como as crianças se desenvolvem nos quesitos de coordenação motora e lateralidade.

No refeitório o momento das refeições é rico em possibilidades de socialização, interação e autonomia. Apresentaremos previamente o cardápio, conversando sobre a
importância dos alimentos, das vitaminas essenciais para o corpo e da necessidade de se degustar os alimentos, para saber se gosta ou não. Colocamos em prática lavar as mãos
antes das refeições e a higienização com álcool em gel, utilização correta dos talheres, incentivar as crianças a comer sozinha saborear as variedades dos alimentos e frutas
respeitando o distanciamento social.

Ao longo do ano letivo trabalharei com múltiplas linguagens, bem como a construção do conhecimento lógico-matemático que se faz a partir a vivência da criança, aliada as
situações de desaﬁo que lhe são colocadas, na escola e em casa. Sem dúvida, o jogo é um aliado importante nesta construção. Para realizar minha prática pedagógica faremos uso
de brincadeiras e atividades diversiﬁcadas interagindo as crianças com os agrupamentos II e III, nessas atividades procuraremos desenvolver a lateralidade, o lúdico, corpo, gestos e
movimentos, As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e com seus gestos e movimentos, identiﬁcam suas potencialidades e seus limites, portanto
brincaremos muito de roda, pularemos, cantaremos além de outras atividades pra estimular o domínio do próprio corpo. Manipularemos diferentes materiais tais como; massa para
modelar, palitos, materiais recicláveis, revistas, e outros que estimulam a criatividade.

Para que ocorra a real construção de aprendizado e conhecimento e muito importante a questão de como agrupar as crianças nas atividades propostas, as vezes em roda no
chão outras vezes grupos pequenos, integrando crianças maiores com menores, visando a interação e a troca de experiência para construção de conhecimento e socialização.

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. Pensar sobre o eixo gerador dos projetos, enquanto proposta metodológica para a educação nos instiga a reﬂetir sobre a concepção
progressista libertadora. Neste ano o tema norteador dos projetos se fundamentará na premissa: “O mundo ao meu redor”
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Neste ano de 2021 desenvolveremos os projetos:

1 – Projeto: Retorno Consciente

O projeto tem como ﬁnalidade desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças e familiares, zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente escolar visando
estabelecer as normas seguindo a DEVISA em relação aos cuidados com o covid-19. As atividades serão realizadas por vídeos e compartilhadas com os familiares pelo aplicativo
whatsapp e o facebook através de diversas formas de brincadeiras visando manter o vínculo afetivo, dessa forma o ensino pode torna-se prazeroso e eficaz.

2 – Projeto “mundo encantado”

Esse projeto tem como objetivo mostrar como as múltiplas linguagens e as brincadeiras diversiﬁcadas podem ser desenvolvidas no contexto da educação infantil, pois existem
várias maneiras de coordenar o ato educativo tendo em vista uma diversidade metodológica que pode facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Trabalharei com
conto e reconto de diversos clássicos e histórias. Será um momento onde desenvolveremos a imaginação, a oralidade, o gosto pela leitura, do estímulo à ampliação do conhecimento
do mundo. O contato com histórias, contos, fábulas, etc. Propiciarei a familiaridade com os livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre a ilustração e a escrita.
Trabalharei com dramatização, cenário, teatros, fantoches, fantasias. Poderão ser explorados diversos ambientes como; Solário, palco, sala, quiosque que serão preparados
adequadamente para essas atividades.

A música fará parte do cotidiano, através dela estimularemos as diversas sensações da criança como fala, expressão corporal, ritmo, sequência, identidade, além de priorizar a
socialização e a afetividade. Introduziremos também instrumentos musicais e outros objetos que produzem som, assim as crianças cantarão e acompanharão com gestos e
movimentos corporais as músicas executadas.

3 - Curiosidade da nossa turma

Na educação infantil é importante desenvolver o senso crítico e interesse por investigar, explorar o meio em que está vivendo de forma que possam interagir e compartilhar
experiências vivenciadas.

Esse projeto tem como objetivo realizar passeios, pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para o despertar da curiosidade e de experiência que possam enriquecer
ainda mais nessa faixa etária. No momento de atividades na área externa (parque, quiosque, tanque de areia) deve-se observar se as crianças apresentam interesse por alguma
situação, alguma descoberta, um inseto, uma abelha etc. Caso apresente trazer esse assunto para o grupo e pesquisar com eles as curiosidades. Priorizando a escuta e observação
do interesse das crianças.

4 - Projeto “Um mundo de brinquedos e brincadeiras”

Esse projeto tem como objetivo proporcionar a criança a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através de brincadeiras, brinquedos, atividades lúdicas e de vivência, as
quais proporcionarão conhecimentos para que o crescimento intelectual e social seja pleno em todos os campos de experiências que serão trabalhados. Estimulando o convívio e a
socialização.

Iremos trabalhar com as semanas educativas

Semana Educativa do acolhimento.

Acolher é um ato diário. Estabeleceremos vínculo afetivo entre o professor e a criança. Trabalharemos para a amenização da ansiedade em frente o momento da pandemia.
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Semana Educativa da saúde ( proposta Covid-19 e dengue)

Tendo em vista a pandemia do coronavírus e a epidemia da dengue em nosso país mais precisamente em nossa cidade, conhecer sobre os cuidados que se deve ter para evitar
o crescimento dessas doenças é muito importante conscientizar adultos e crianças sobre a prevenção.

Semana Educativa do meio Ambiente.

Teremos como objetivo proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos da educação infantil a cerca dos temas que envolvam meio ambiente, cidadania,
desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e como desenvolvimento sustentável.

Semana da partilha.

Trabalharei valores relacionados a boas ações e as boas maneiras, promovendo reflexões sobre a amizade entre as pessoas e o porquê de partilhar.

Semana “Quem cuida de mim”

Buscaremos a interação entra a escola e a família, de modo a retratar também as formas como as famílias vivem e convivem. Uma melhor relação e e reconhecimento dos
papéis de ambos na vida das crianças.

Festa “ Meu mundo imaginário” (encerramento do semestre).

Através desta festa proporcionaremos as crianças conhecerem o mundo da imaginação e ao mesmo tempo descobrir o maravilhoso universo de brincadeiras. Oportunizando
um espaço para que as crianças descubram o prazer de viajar através da imaginação, criando e recriando a sua própria fantasia. A fantasia acompanha a criança em suas
experiências diárias e, assim, a criança experimenta o novo através de atividades lúdicas e motivadoras.

Semana da Família/Oficina

Nesta semana faremos apresentações de musicais, com danças e coreograﬁas para os familiares bem como oﬁcinas pedagógicas onde promoveremos situações de
experiências significativas e espaços para a criatividade e aprendizagem das crianças e um melhor relacionamento com seus responsáveis.

Semana da Criança.

Proporcionaremos atividades diversiﬁcadas com vários eventos lúdicos e dinâmicos, tais como: gincana com os agrupamentos, brincadeiras, fartas de interações onde acolham
espontaneamente a participação de todos.

EXPOnave

O evento em questão tem como objetivo expor todas as atividades realizadas pelas crianças nos projetos desenvolvidos durante o ano letivo. O evento tenta celebrar a relação
dos alunos com a escola e contar aos pais e familiares o desenvolvimento das mesmas. Com a atual situação da crise sanitária, poderemos fazer deste evento uma mostra virtual
com os trabalhos desenvolvidos remotamente.
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Avaliação

A avaliação diz ao professor o que cada criança sabe ou não sabe e o que pode ou não pode fazer. O tipo mais apropriado de avaliação de crianças pequenas é a avaliação autêntica do desenvolvimento, isto é, a
avaliação baseada com que elas se ocupam diariamente. (HELME E BENEKE, 2005).

A avaliação é um processo natural e contínuo do educador em que a todo momento, consciente ou inconsciente, estamos nos avaliando. Nossas ações, gestos, pensamentos e
palavras são mediados por processos internos de avaliação constante. Desta forma a autoavaliação do educador é parte essencial para a busca de interação, que visa à educação de
qualidade.

As atividades serão registradas através de fotos tiradas pelas professoras, portfólio individual das crianças, relatórios trimestrais individuais, caderno de semanário do professor
e no livro de registro da sala. No momento estão suspensas as aulas presenciais até segunda ordem pela secretária de educação, os registros serão realizados através do retorno das
crianças e seus familiares em relação aos vídeos gravados pelas professoras e postados no grupo de whatsApp e facebook.
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Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto. Iniciei
minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial. Logo
nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
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Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e

Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta

de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
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desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.

Augusto Cury.
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PLANO ANUAL INDIVIDUAL DO AGRUPAMENTO II C

Professora: Carolaine Pereira Moreira Dos Santos

Agentes Educacionais: Kelen Cristina Lima Ferreira, Thamires Kelly de Lima Alves e Vitória Rita da Mata Borges.

CEI BEM QUERER PR. ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

“Educação, para a maioria das pessoas, signiﬁca tentar levar a criança a parecer com o típico adulto de sua sociedade… Mas para mim, a educação signiﬁca fazer criadores… Você precisa torná-los
inventores, inovadores, não conformistas.” (Piaget)

Atualmente nos encontramos em um momento bastante delicado, na qual devemos nos cuidar por nossa saúde e pela dos outros. Várias medidas vieram a ser necessárias para
a segurança da população em todos os lugares do mundo, comércio, igrejas, inclusive escolas.

“O medo se solidiﬁca na liquidez e se fortiﬁca diante das fraquezas. As sociedades, principalmente as detentoras do poder econômico, parecem sucumbir diante do mal comum. [...] o vírus descobriu,
ainda, mais, a miséria da sociedade e mostrou que, diferente do início da pandemia, em que se pensava que a Covid-19 não tinha preferências por cores, classes sociais, gêneros, grupos étnicos, os
números de mortes mostraram, ao longo do tempo, que o #fiqueemcasa fazia sentido para uns e não para outros.” (DAVID, 2020)

Com as escolas fechadas obteve-se um grande prejuízo na formação educacional. Antes a participação das famílias na educação das crianças era necessária, hoje tornou-se
primordial, e, mais do que nunca, escola x família estão trabalhando juntas, todos pela educação das crianças.

Contudo, desenvolveremos nosso trabalho em duas modalidades: remotas e presenciais. A princípio estamos trabalhando remotamente, desenvolvendo vídeos semanais que estão
sendo compartilhados com as famílias pelas plataformas digitais, como Whatsapp e Facebook. As atividades presenciais serão retomadas mediante a liberação feita pelos Órgãos
Governamentais.

Com os vídeos compartilhados, estão sendo feitos convites incentivando as famílias a interagirem com um retorno sobre a atividade proposta, sendo ela por mensagens, vídeos,
fotos, entre outros meios.

Todas as atividades e objetivos dos projetos planejados para este ano letivo foram pensados para realização na unidade escolar e moradia das crianças, procurando alcançar
toda a comunidade escolar, levando conhecimento de forma lúdica a todos os envolvidos.
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O tema da sala será deﬁnido junto com as famílias por meio de votação, a partir de uma pré seleção feita pela professora de 3 (três) brincadeiras/brinquedos escolhido para trabalhar
com a sala no projeto “O Mundo de Brinquedos e Brincadeiras”. A seleção da sugestão dos nomes da turma será feita por pesquisa e serão apresentadas para as famílias por meio de
vídeo, contendo informações de grande relevância que enriquecerão o estudo e conhecimento das crianças e de todos os envolvidos. Então, serão enviadas às famílias por meio de
enquete via plataforma digital, onde a criança, junto com os familiares, votarão para decidir o nome da turma.

“As

creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas

pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversiﬁcando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira
complementar à educação familiar – especialmente quando se trata da educação dos bebês e crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e
escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação.” (BNCC)

Durante o ano letivo tenho como objetivo: promover o desenvolvimento pessoal e social da criança; estimular as crianças ao diálogo e ao respeito pelos outros;
estimular a oralidade e a criatividade de cada criança; despertar a curiosidade; encorajar a curiosidade natural da criança; proporcionar à criança a observação e
compreensão do meio envolvente para a sua melhor interação no mesmo; procurar desenvolver atividades interativas com as famílias; proporcionar atividades
envolvendo a expressão corporal, memória, imaginação, socialização e linguagem; desenvolver a expressão e a comunicação; desenvolver e estimular a
criatividade e a imaginação; desenvolver as capacidades motoras da criança; promover o desenvolvimento de todos os sentidos através dos sons e dos
movimentos; desenvolver a expressão artística, proporcionando a exploração de novos materiais; produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da
pintura, da colagem e da construção; proporcionar novas experiências; reconhecer as diferentes formas, cores e texturas que são possíveis de encontrar na
natureza; respeitar a natureza; mostrar o mundo da fantasia e o faz de conta; respeitar e compreender o trabalho coletivo; relatar situações, fatos, sentimentos e
ideias do cotidiano; aprimorar habilidades comunicativas de pensamentos, promovendo uma maior interação e compreensão própria; estimular as crianças a expor
suas curiosidades; estimular a participação da família; estimular a atenção e percepção visual; proporcionar atividades lúdicas e prazerosas que possibilite novos
conhecimentos e descobertas de sensações; avivar o corpo no espaço, orientando-se por noções como: em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc;
desenvolver a consciência a respeito da importância de respeitar as normas de retorno às aulas presenciais na unidade escolar; identiﬁcar por cores distintas quais
os principais combinados do agrupamento de acordo com o plano de retomada das atividades escolares; conhecer por meio de placas ilustrativas as formas de
contágio e prevenção do Corona vírus e explorar quais são as atitudes seguras durante a rotina para promover o desenvolvimento das crianças durante a retomada
das aulas de acordo com os protocolos da DEVISA.

A equipe do AG II C será composta por 4 (quatro) proﬁssionais, sendo 1 (um) professora e 3 (três) agentes educacionais. Sou professora formada há 2 (dois) anos e atualmente estou
cursando o idioma Alemão. Trabalhei 4 (quatro) anos como agente educacional e este é o meu primeiro ano como professora. Sou muito grata pela oportunidade e estou muito
ansiosa para conhecer as crianças da primeira turma da minha carreira profissional.

Durante o ano procuraremos atrair as crianças a participarem, dar liberdade para se expressarem da maneira como quiserem, fazendo-os se sentirem confortáveis, sempre levando
em conta e respeitando o seu contexto social e limites. Dessa forma, criando o hábito de ouvir a criança, fazendo-os crer que eles são os produtores de cultura, e o quão importante é
a sua participação em um contexto geral dentro da unidade escolar e para a sua vida particular.

“A escuta infantil, ou melhor, a escuta das múltiplas infâncias, vai muito além do diálogo em que um fala e o outro escuta. Consiste em reconhecer e se conectar com a realidade daquela criança, com
suas vivências e experiências. Considerar os contextos familiares, sociais e culturais em que ela está inserida. E ainda, a maneira desta se apresentar e se relacionar com o mundo a sua volta. Essa
escuta sensível e afetuosa, abre espaço e promove o protagonismo da criança. Possibilita que ela tenha voz e cria condições para ela se expressar espontaneamente em seu ambiente.” (LORENZO,
2021)

Projetos que serão desenvolvidos durante o ano letivo:

Projeto Retorno Consciente: o projeto tem como principal objetivo promover um acolhimento seguro para as crianças, onde estamos trabalhando por meio de vídeos o semáforo
(vermelho - não posso, amarelo - tenho que esperar e verde - posso), para que as crianças e familiares o assimilem com as medidas de distanciamento sociais adotadas pela escola,
visando manter a segurança de todos.

Projeto Curiosidades da Turma: por meio da escuta valorizar o interesse das crianças, contribuir para que as crianças se expressem, demonstrem seus interesses e aplicar em
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atividades que transmitam conhecimento sobre tal, desenvolvendo por meio de suas descobertas, vivências e aprendizagens.

Projeto O Mundo de Brinquedos e Brincadeiras: o projeto foi pensado para que as crianças vivenciem brincadeiras e brinquedos antigos, apresentando de forma lúdica a
diversidade de brincadeiras recreativas, ampliando o repertório de entretenimento, desenvolvendo habilidades, contando também com a construção de brinquedos.

Projeto Mundo Encantado: o projeto tem como objetivo permitir que a criança interaja e se expresse como um todo por meio da linguagem oral, compartilhando vivências,
desenvolvendo competências para a sua vida social e incentivando o imaginário, trazendo a magia do mundo infantil para o cotidiano escolar, com contações de histórias, faz de
conta, dramatização, musicalização, entre outras brincadeiras recreativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
JEAN Piaget. Disponível em: https://escolaeducacao.com.br/jean-piaget/. Acesso em: 01 mar. 2021.

DAVID, Ricardo Santos. Desaﬁos para (Re) Pensar a Educação em Tempos de Pandemia . 2020. Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2020/08/28/desaﬁos-para-repensar-a-educacao-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 02 mar. 2021.

LORENZO,

Juliana

di. A

importância

de

escutar

as

crianças .

Disponível

em:

https://leiturinha.com.br/blog/escutar-as-

criancas/#:~:text=Consiste%20em%20reconhecer%20e%20se,com%20suas%20viv%C3%AAncias%20e%20experi%C3%AAncias.&text=Essa%20escuta%20sens%C3%ADvel%20e%20afetuos
Acesso em: 03 mar. 2021.

BNCC. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Disponível em: https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/BNCC-Final_Infantil.pdf. Acesso em: 03 mar. 2021.

C
Planejamento Específico
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PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto. Iniciei
minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial. Logo
nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta
de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).
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Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.
Augusto Cury.
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PDF
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Brincar de brincadeira
Bia Bedran

Na rua dó-ré-mi
A meninada canta fá
A bandinha sol-lá-si
Vai tocando sem parar
Engatinha o Zé Pereira
É bom brincar de brincadeira
Cambalhota e guaraná
Brincar, brincar, brincar

Brinca o vento
Brinca o céu
Brinca o tempo
O condão da fada
Brinca a nuvem
Brinca o anjo
No ninho da banda
Sorrindo pra nada

Nada, nada, nada!

Perante ao cenário epidemiológico atual, buscamos elaborar ações pedagógicas de caráter excepcional de acordo com as orientações do DEVISA,
considerando suas concepções pedagógicas e a realidade local, a aplicação do referido plano é totalmente dinâmica, podendo ser atualizada
conforme o surgimento de novas informações e orientações, estamos passando por um momento especiﬁco, nossa preocupação está voltada a
saúde de todos, não somente a saúde física, mais também a emocional, a educação deve garantir a qualidade e compromisso com o
desenvolvimento de todos.
A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta fase que elas adquirem capacidades fundamentais para o desenvolvimento
de habilidades que irão impactar na sua vida adulta, por isso, cuidar da Educação Infantil é cuidar do futuro das nossas crianças. A Educação
Infantil é a primeira porta de acesso da criança à sociedade, onde ela tem a oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o
mundo, e é preciso que seja oferecida uma educação de qualidade.
Para isso, a escola deve promover atitudes, estratégias e comportamentos que favoreçam a melhor aceitação e desenvolvimento da criança, que
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são esses:

Profissionais com bom nível de formação;
Programa pedagógico adequado a cada faixa etária;
Ambientes seguros e estimulantes à participação ativa da criança;
Atenção à higiene e ao cuidado pessoal;
Atendimento e orientação para os pais;
Nesta fase a criança constrói a sua identidade, baseada no meio em que vive, construindo as relações interpessoais, sendo referência para novos conhecimentos, valores e relacionamento com o outro.
Conceituando aprendizagem e desenvolvimento, segundo as ideologias de Vygotsky, podemos dizer que aprendizagem é o produto da ação dos adultos que fazem a mediação no processo de aprendizagem
das crianças, sendo um aspecto necessário e fundamental no processo de desenvolvimento.
Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil, é brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo,tátil e motor. É esse o meio
de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, objetos, números, cores e símbolos. Ivan cruz também retratou em uma de suas obras a importância do brincar: “A criança
que não brinca não é feliz, ao a adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração”

No brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, bem como diversas habilidades importantes para o seu
desenvolvimento, além de ser um direito de todas as crianças (ECA - artigo 16), é uma forma de expressão dos seus
pensamentos e sentimentos, aprimora seus sentidos e seus movimentos. Zanluchi (2005, p. 89) reaﬁrma que
“Quando brinca, a criança prepara-se para vida, pois é através de sua atividade lúdica, que ela vai tendo contato com
o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas”.
Durante o ano letivo o contato com as crianças irá acontecer através das plataformas digitais, para que todos
mantenham o distanciamento necessário, e um vínculo afetivo entre família e escola, pois tornou-se necessário ressigniﬁcarmos nosso trabalho pedagógico nesse atual quadro. O convívio escolar será um
fator determinante para a aprendizagem dos valores e atitudes, considerando a escola como um dos ambientes mais imediatos do aluno, a relação a ela se dará a partir do próprio cotidiano da vida escolar
(PCN’s2.001). Enquanto não há a liberação para o retorno, as atividades serão realizadas por vídeo e compartilhadas com as famílias por meio das plataformas digitais como WhatsApp e Facebook, o trabalho
irá acontecer de modo remoto inicialmente, podendo voltar para o presencial e serem realizados simultaneamente.
Dentro das propostas dos vídeos, buscamos abordar atividades com o objetivo onde a criança desenvolva suas expressões, suas características, o compartilhamento pessoal e coletivo, o seu desenvolvimento
oral, o eu e o outro e as possibilidades de manuseios. Nesse momento estamos trabalhando de forma remota, as gravações dos vídeos ocorrem uma vez por semana ﬁcando o tema livre para o professor, mas
sempre relacionados com os projetos, para que o professor busque sua identidade na gravação dos vídeos, priorizando a importância dos protocolos do DEVISA.
Nas gravações o desígnio do professor e trazer a sintonia da sala de aula para casa das crianças, com ﬁnalidades de expressar desejos, necessidades e sentimentos, podendo ser uma aula musical, um poema,
hora do conto, exploração de ambientes naturais, experiências e manuseios, tudo realizado entre escola e família, é fundamental que as famílias se sintam apoiadas e que a instituição de ensino possam
organizar momentos acolhedores, de escutas sensíveis e de trocas com as famílias, pois assim teremos resultados positivos em relação as atividades por meio de vídeos, pensando sempre como possibilitar
um momento de contato, mesmo que seja virtual do professor com a criança para diálogos e trocas de experiência.
Ao se planejar e organizar, é imprescindível considerar o aspecto da diversidade presente na escola, que deve procurar atender as diferenças das crianças promovendo a liberdade de expressão, movimento,
autonomia, cooperação e interação, itens indispensáveis a formação do sujeito aprendem-te. Para Vasconcellos (2000), o planejamento deve ser compreendido como um instrumento capaz de intervir em uma
situação real para transformá-la. É uma mediação teórica metodológica para a ação consciente e intencional que tem por ﬁnalidade fazer algo vir à tona, fazer acontecer, dentro do ponto de vista educacional,
o planejamento é um ato político-pedagógico, porque revela intenções. Segundo ele.

“planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando às exigências de intencionalidade de colocação em ação, é um processo mental, de reﬂexão, de decisão, por sua vez, não uma reﬂexão
qualquer, mas grávida de intenções na realidade”. (VASCONCELLOS, 200, p.43).

A educação Infantil é responsável por proporcionar às crianças experiências que auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem-estar em um ambiente cheio
de pluralidade. Conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil segue os eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis educativa:

Linguagem Oral e Escrita;
Matemática;
Natureza e sociedade;
Movimento;
Linguagem musical;
Artes visuais;

Cabe ressaltar que dentro dessa questão, também será oportunizado as crianças vivenciarem experiências de brincar e imaginar, o professor
atuará a todo tempo como um mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua curiosidade e vivências.
Junto com os projetos ocorrem também as semanas educativas, e a semana da partilha, incluindo a elaboração das atividades do semanário, o
projeto pedagógico da escola tem como prioridade atender as necessidades e interesses que correspondem ao agrupamento IID e seus
familiares.
As professoras através de reuniões Google Meet, desenvolveram e elaboraram projetos totalmente direcionados ao desenvolvimento e interação
de todos, o nosso agrupamento ao longo do ano irá trabalhar com esses projetos:
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Retorno consciente: Desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças, zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente escolar do COVID-19.
Curiosidade da turma: Tem como objetivo realizar passeios ao redor da escola (ou fora), pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para o despertar da curiosidade e
de experiência que possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária. Por meio das atividades, observação e escuta, despertar e valorizar o interesse das crianças, contribuindo
de forma significativa e concreta.

Mundo encantado: Permitir que a criança interaja e expresse desejos, necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas vivencias e familiarizando aos
poucos na construção do conhecimento, desenvolvendo competência no meio em que vive para sua inserção de forma crítica e autônoma no mundo real e imaginário.

O mundo de brinquedos e brincadeiras: tem como ﬁnalidade retratar e trazer para a infância das crianças brincadeiras e brinquedos
antigos, apresentando de forma lúdica a diversidade de brincadeiras recreativas, ampliando o repertorio de entretenimento, desenvolvendo
habilidades e contando também coma construção de brinquedos.

Semanas educativas: Semana do acolhimento, semana da saúde (Covi19/Dengue), e semana da partilha.

Nome da sala: Em conjunto com as professoras e coordenadora pedagógica, ﬁcou combinado que a realização da escolha do nome da sala, irá ocorrer através de uma votação
feita pelas crianças via vídeo. O tema tem relação com a festa de encerramento do bimestre, e terá como nome: O mundo de brinquedos e brincadeiras.

Mesmo diante de toda essa teoria, o cotidiano hoje está dentro de uma pandemia, a criança não está apartada das situações, não cabe ao corpo
docente somente transmitir os conteúdos curriculares, mas sim auxiliar as crianças a se desenvolverem nas mais diferentes frentes. A nossa
missão é trabalhar o universo lúdico, ensinar conceitos relativos, promover atividades interativas para que os pequenos aprendam a se socializar,
entre outras ações, é ouvir e dar a voz, respeitar a sua vez, respeita seu espaço e sua singularidade. É saber quem são suas crianças e família, é
propor acolhimento, abranger a diversidade para assim compreender todas as áreas cognitivas, socias, físicas e emocionais. Esse é o papel de
professor que eu busco me tornar diariamente, acreditando sempre em mim em nós.
Avaliação
A avaliação será um processo contínuo e sistemático, sendo documentado por meio de registros coletivos, individuais, fotos, vídeos e exposições.
Focando no desenvolvimento global da criança no que se refere à sua aprendizagem e socialização.
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PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto. Iniciei
minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial. Logo
nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.
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A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta
de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.
Augusto Cury.
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E
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Infantil
Professor: 911001609 - LETÍCIA CAROLINE DE BRITO CORREIA
Plano Anual Individual
Agrupamento II – E
Professora: Letícia Correia
Agentes Educacionais:
CEI BEM QUERER – Leandro Rogério Portela Santana

“O pequeno príncipe chegou
Montado em seu cavalo preto
Preta também era sua cor
Cor de menino perfeito.
Mas é claro que alguém estranhou
Pois nas histórias que ouvimos
Os príncipes têm outra cor
Não a cor deste menino

Ao que o príncipe respondeu:
Do lugar de onde venho

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:53:54 Página 129 de 151

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação
Os príncipes são todos pretos
Os reis, as rainhas, todo o reino.

E aqui, pelo que vejo,
m tanta gente pretinha!
Vou procurar uma princesa
E fazer dela rainha…

Para que um dia as histórias
Possam ter cor diferente
Uma cor que também é bela
Uma cor que traduza a gente!

(Autor: Marcelo Serralva)

O plano anual de ensino do agrupamento II E tem como base e fundamentos a “Base Nacional Comum Curricular” (BNCC) e “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a
Educação Infantil” da Secretária Municipal de Educação (SME), que visa articular propostas pedagógicas, buscando ampliar os conhecimentos, experiências, e habilidades das
crianças. Tendo como objetivo de viabilizar o que pretende ser trabalhado com a turma, englobando as dimensões do educar e cuidar, e tendo assim como eixo principal a ludicidade.
Acentuo que o plano individual é ﬂexível, visando uma educação democrática, dando a oportunidade às crianças de terem acesso a todas formas de cultura e assim
proporcionando uma educação igualitária a todas as classes sociais, tendo o olhar para a criança como um ser histórico, social, cultural e portador de direitos (SARMENTO, 2004).
Na educação infantil, dentro do processo educativo há duas funções que têm valores iguais: cuidar e educar.
Em concepções mais abrangentes os cuidados são compreendidos como aqueles referentes à proteção, saúde e alimentação, incluindo as necessidades de afeto, interação,
Estimulação, segurança e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta.

(BRASIL, 1998, p. 18)

Devido à crise sanitária causada pelo SARS-COV-2 (COVID-19), as atividades nas unidades escolares foram suspensas, sendo adaptadas de forma remota e por meio de vídeos.
Até que a situação epidemiológica na cidade de Campinas seja normalizada, as atividades serão realizadas remotamente, com o intuito de criar vínculos com as crianças e familiares.
O início do ano letivo será de forma não presencial com as crianças e famílias, a proposta inicial foi envio de vídeos com atividades para conhecer as crianças, fazer sondagens
dos conhecimentos prévios e planejar posteriormente propostas pedagógicas para o melhor trabalho com a turma.
Na unidade educacional as turmas são organizadas por agrupamentos. O agrupamento II – E é formado por 17 crianças, sendo 6 meninas e 11 meninos.
O agrupamento II E, ﬁcará aos cuidados e olhar atento das educadoras, que acompanharão o desenvolvimento pleno de cada criança, oferecendo propostas pedagógicas para
serem trabalhadas. Teremos a professora Letícia Caroline de Brito Correia, graduada em licenciatura em Ciências Biológicas e Pedagogia, que trabalha há sete anos na área da
educação e com as monitoras, Karina Romano Barcelos, com o ensino médio completo e técnica de administração e há 2 anos na área da educação e Crislane Herida Costa dos
Santos, com ensino médio completo e trabalhando há um ano na educação.
Como professora, pretendo trabalhar de acordo com as Diretrizes Curriculares, com respeito à infância a qual as crianças têm direito, sendo guia, mediadora, pesquisadora e
respeitando a individualidade de cada criança e vendo-a como protagonista de sua vida e de seu desenvolvimento. Assim também a observação e escuta atenta nas considerações
das crianças nas múltiplas manifestações, sempre buscando a ampliação do repertório cultural e oferecendo a elas possibilidades de sair do comum e em busca de identiﬁcar seus
sentimentos, habilidades e conhecimentos.
O trabalho com o agrupamento II será realizado por meio da concepção como a criança sócio interacionista-construtivista que é vista como portadora de direito, produtora de
cultura e enfatizando o desenvolvimento integral, onde a criança busca compreender o mundo pensa e sente de um jeito próprio, expressando-se em diversas linguagens diferentes,
criando, recriando, explorando e se comunicando. Segundo Melis (2007), a criança aprende brincando, imitando, repetindo e se relacionado. Respeitarei o brincar das crianças, como
forma de expressarem suas necessidades, emoções e interações. O processo de ensino-aprendizagem terá como base a afetividade que para o desenvolvimento cognitivo, social e
psicológico é fundamental para as crianças. Wallon (2007) afirma em suas teses que os processos cognitivos e emocionais são inseparáveis.
Devido à crise sanitária por conta do vírus pelo SARS-COV-2 e pelo atual cenário que a cidade se encontra, teremos que trabalhar de forma remota, utilizando das plataformas
digitais para fazer o envio de vídeos com propostas pedagógicas, com o possível retorno será trabalhado dentro da sala o distanciamento social, seguindo todos os protocolos
preventivos para garantir a saúde e bem-estar das crianças e educadoras. Desta forma as atividades serão em lugares arejados e apresentando para as crianças como devem realizar
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a higienização das às mãos, a utilização do álcool em gel 70% e o uso de máscara.
Com o retorno para a escola, a organização do trabalho pedagógico será por meio de atividades diárias: roda (conversa e musicalização), chamada, contagem das crianças,
atividades coletivas, individuais, dirigidas e livres, contação de história, jogos e brincadeiras que estimulem a linguagem, autonomia e o raciocínio lógico. Buscarei estabelecer uma
rotina na roda com as crianças, sendo um momento de escuta e interação. Nossa intenção que seja desenvolvido projetos com as crianças onde elas possam escolher a temática a
ser trabalhado. Conforme relato de Helm e Beneke, (2005) que cita a importância do uso de projetos dentro da educação infantil:

“Os projetos permitem que as crianças construam sua própria aprendizagem e criem suas próprias metas e áreas de investigação. Eles também propiciam que os pais participem de maneira
significativa da educação de seus filhos. Mas o mais importante é que os projetos levam as crianças a se verem como aprendizes de seus acreditando que assim continuarão no futuro.”

Os projetos que serão desenvolvidos pelos agrupamentos serão: “O retorno consciente” que tem como objetivo trabalhar um possível retorno das aulas presenciais. O projeto
será feito a associação ao trânsito, tendo os semáforos como controle inibitório de onde as crianças poderão circular, respeitando o distanciamento social e os protocolos da DEVISA.
Também terá o projeto Curiosidade da Turma, que tem como objetivo principal dar voz as crianças, para exporem suas curiosidades e interesses.
O projeto O Mundo de Brinquedos e Brincadeiras: tem como ﬁnalidade trazer e relembrar para as crianças brincadeiras e brinquedos antigos, apresentando de forma lúdica e
ampliando o conhecimento de novas brincadeiras.
O projeto Mundo Encantado: tem como objetivos estabelecer um trabalho multidisciplinar, ampliando a ludicidade das crianças através de diversos recursos.
Para o agrupamento II-E, foram escolhidos dois nomes para que as crianças possam fazer a escolha do nome da turma por meio de enquete, que são: Bolinha de sabão e Pipas,
será enviado uma enquete para as crianças e familiares, o nome que apresentar mais votações será escolhido para a turma do agrupamento II – E.
O planejamento das atividades acontecerá de acordo com as necessidades e observações que serão feitas no decorrer do ano letivo. A sala será organizada com cantinhos ou
centro de interesse com pequenos grupos de crianças para realização das atividades. Os cantinhos proporcionarão socialização, interação, e troca de experiências entre os pequenos.
Pensando na adaptação que ocorrerá após as crianças terem ﬁcado durante um ano letivo em casa, devido à crise sanitária do Novo Coronavírus, proporcionaremos um
ambiente que promova a segurança, aconchego para crianças irem se readaptando aos poucos. A adaptação será um processo para todos, para as crianças, familiares e educadores,
exigirá acolhimento, paciência, empatia, escuta e compreensão para respeitar o tempo de cada um. Sabemos que estamos vivenciando épocas difíceis, desta forma o acolhimento
com as crianças, familiares acontecerá de forma respeitosa, visando no bem-estar de todos. Iniciando este processo através do trabalho remoto.
Para a que aja a interação das crianças as educadoras trabalharão com a organização de pequenos grupos, onde os mais velhos serão modelos para as crianças mais novas e
com atividades dirigidas.
O processo de desfralde acontecerá gradualmente, respeitando as diferenças e singularidades de cada criança. Esse processo acontecerá com a aprovação e parceria das
famílias, visando um trabalho em equipe que favoreça a autonomia da criança.
Os objetivos da turma serão de trabalhar suas habilidades: linguística, motora, cognitiva, lúdica, afetiva e expressiva. E buscando que crianças desenvolvam a sua autonomia e
independência. Ampliando as relações interpessoais.
De acordo com a BNCC, os objetivos específicos para a faixa etária são:
Demonstrar cuidado consigo e com o outro;
Compartilhar objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária;
Respeitar regras básicas para o convívio social e resolver conflitos durante as interações;
Explorar formas de deslocamento (pular, andar, dançar);
Autonomia e independência no cuidado com o seu corpo;
Demonstrar interesse para ouvir histórias e cantigas;
Formular e responder perguntas, identificar noções espaciais e classificar objetos;
Os direitos de aprendizagem garantem que as crianças tenham condições de se desenvolver e aprender, os direitos são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se.
Os Campos de experiências estão ligado diretamente com os direitos de aprendizagem das crianças, garantindo o seu aprendizado e desenvolvimento, esses são: O eu, o outro e o
nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.
Todo o trabalho desenvolvido será avaliado diariamente pela equipe, levando em consideração a aceitação, o interesse, o envolvimento e a interação entre as crianças e crianças
adulto.
A avaliação tem como objetivo melhorar, modiﬁcar e intervir à prática dos educadores, sempre buscando a reﬂexão sobre suas práticas e a evolução do desenvolvimento e
aprendizagem das crianças. Dessa forma, o planejamento será ﬂexível e democrático. Sendo documentados por meio de registros de atividades, relatórios diários e com o registro
semanal das atividades desenvolvidas. Além dos registros escritos, também serão feitos os registros por meio de fotos, vídeos e “feedback” dos pais pelo WhatsApp e Face book de
situações vivenciadas pelas crianças e podendo assim observar o desenvolvimento das crianças.
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A avaliação será um processo sistemático e contínuo, sendo documentados por meio de registros individuais, coletivos, fotos, vídeos e exposições. Focando no desenvolvimento
global da criança no que se refere à sua socialização e aprendizagem. Segundo Helm e Beneke, 2005:

“A avaliação diz ao professor o que cada criança sabe ou não sabe e o que pode ou não pode fazer. O tipo mais apropriado de avaliação de crianças pequenas é a avaliação
autêntica do desenvolvimento, isto é, a avaliação baseada com que elas se ocupam diariamente.”
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Imagem: https://www.youtube.com/watch?v=loc9J33vIOQ
Poema:https://www.facebook.com/marceloserralva/posts/1968797476561560/

E
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto. Iniciei
minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial. Logo
nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta
de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
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tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.
Augusto Cury.

REFERÊNCIAS:

PARFITT, Will. Elementos da Psicossíntese. Rio de Janeiro: Ediouro, 1994

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a pratica educativa / São Paulo: Paz e Terra, 1996.

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO: NARRATIVAS SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL. Nas escolas da rede municipal de ensino de Campinas.
Educação. –1. ed.—Campinas, SP : PM/Campinas,2020.
PDF
Vários autores.
Vários colaboradores.
ISBN 978-65-992507-0-5
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F
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Infantil
Professor: 911000168 - SHEILA DA SILVA CARMO COSTA

PLANO ANUAL INDIVIDUAL DO AGRUPAMENTO II F

2021
Professora: Sheila S. Carmo
Agentes Educacionais: Andreia Brito Medeiros, Vanessa Célia Luna

CEI BEM QUERER PR. ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

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 bstrair. (MELO & VALLE, 2005, p. 45).
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O Plano de Ensino do agrupamento II da unidade CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana se baseia na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
Para garantir o direito de aprendizagem a nossos alunos, trabalharemos com o tema norteador: “O MUNDO AO MEU REDOR”. Essa temática foi escolhida pelos educadores da
unidade por meios de encontros e conversas reflexivas nas plataformas virtuais.
O agrupamento II F é composto atualmente por 18 crianças na faixa etária entre dois anos e sete meses a três anos e onze meses, o grupo é misto (meninos/meninas). A
quantidade de crianças em sala será acrescentada no decorrer do ano.
Crianças que se encontram na faixa etária do agrupamento II F são muito ativas. Gostam de pular, andar e correr. Quanto à oralidade formam frases com duas ou três palavras,
dizem “não” com bastante frequência, mesmo quando não é isso que realmente queira dizer. Seus pensamentos são simples e objetivos. Nessa fase os pequenos gostam de
repetições e também aprendem dessa maneira, já a capacidade de concentrar-se é repentina (no máximo dois ou três minutos). O brincar coletivo é algo que deve ser bastante
desenvolvido porque gostam de brincar sozinhas, geralmente existe o interesse por outras crianças, mas normalmente prefere brincar perto delas, sem se envolver totalmente. Pode
haver, brigas por causa de brinquedos por ainda apresentarem diﬁculdades para dividir e cooperar. Nós enquanto educadores trabalhamos na intervenção do auxílio durante
comunicação quando algo que se quer esteja com outra criança.
O contato físico e o carinho são características marcantes dessa idade, as crianças gostam de colo e se sentem mais seguras na presença de adultos. Existe também a
necessidade de fazer coisas simples sozinhos, expressando o poder da autonomia.

“Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar elaborar um roteiro pra empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de experiência múltiplas e signiﬁcativas para com o grupo de
crianças. Planejamento pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Por isso não é uma forma! Ao contrário, é ﬂexível e, como tal, permite ao educador repensar, revisando,
buscando novos significados para sua prática pedagógica.”
Ostetto

Objetivos gerais:
Promover a interação das crianças com o meio ambiente, propiciar a socialização através da participação numa comunidade mais ampla, onde descubra e domine regras próprias do
convívio social.
Promover o desenvolvimento da descoberta e experimentação, explorando a imaginação, a fantasia e a curiosidade. Promover desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.
Propiciar à criança oportunidades de liberar aptidões, desenvolvendo habilidades, atendendo aos diferentes estágios de desenvolvimento.
Estabelecer vínculos afetivos com adultos e crianças; Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação, valorizando a
diversidade;

Negar o universo simbólico lúdico, sob o argumento de que esse não é o papel da instituição escolar, é negar o trajeto do desenvolvimento humano e sua inserção cultural. É desviar a função da escola do
processo de construção de valores e de um sujeito crítico, autônomo e democrático. É negar, principalmente, as possibilidades da criatividade humana (VASCONCELOS, 2006, p.72).

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

O eu, o outro e o nós

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: Ampliar experiências, favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural.
Explorar e estabelecer relações com o ambiente e as diversas formas de vida. Alcançar equilíbrio nas relações sociais, apresentando atitudes de cooperação, liderança e
aceitação de controles externos.
Atividades de estabelecimento de relações entre as famílias e colegas de turma. Estímulo a hábitos de vida saudável. Aquisição de conhecimento acerca dos grupos aos quais
pertence das relações sociais que ali se estabelecem e de suas diversas formas de organização (família, escola etc.).
Aquisição de conhecimento dos modos de vida de diversos grupos sociais (passado e presente). Noções de temporalidade através da rotina escolar (calendário). Investigação e
uso dos diferentes meios de comunicação, de suas funções e características. Investigação sobre os diferentes meios de transporte e sua utilização nos diferentes tempos e espaços.
Percepção dos cuidados necessários à preservação da vida e do Meio Ambiente. Histórias
Simples e curtas. Reconhecimentos de personagens. Registro dos acontecimentos.

Corpo, gestos e movimentos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo. Vivenciar estímulos sensoriais para discriminar as partes do corpo e exercer controle
sobre elas. Explorar gestos, posturas e ritmos para expressar sentimentos, afetos, emoções e para se comunicar na relação com a brincadeira, com o jogo e com o outro.
Atividades de exercícios com movimentos. Controle da postura e do caminhar. Percepções: visual – tátil – auditiva – olfativa – gustativa. Jogos de ritmo e equilíbrio. Localização
espacial e temporal: posição – distância – disposição – tempo (hoje – agora – dia e noite).

Traços, sons, cores e formas

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento através das artes visuais: Utilizar-se desta linguagem para expressar, comunicar, atribuir sentido a sensações, sentimentos,
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pensamentos e realidade. Indicar a possibilidade de transformação, reutilização, construção e criação.
Atividades de manipulação de diferentes materiais, sentindo, rasgando, amassando, colando etc… Manuseio de materiais gráﬁcos: lápis cera, pincéis, dedos etc… Utilização de
diferentes materiais como suporte gráfico: corpo, jornal, papel, parede, chão, caixas, madeira etc… Impressão de partes do corpo.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento através da música: Dar oportunidade para a criança brincar, perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos em
relação ao que a música comunica.
Favorecer o desenvolvimento da criança, incentivando a criatividade e socialização, da percepção auditiva, senso rítmico, coordenação motora, explorando do gosto musical
(habituar-se a ouvir gêneros, estilos e ritmos), explorar o tempo de atenção e expressão corporal.
Atividades de reconhecimento de melodias. Reprodução de melodias simples e pequenas. Dramatização de canções. Controle físico dos movimentos de: correr, saltar segundo o
compasso da música, andar. Incentivo à utilização dos instrumentos (confeccionados com materiais simples). Exercícios com movimentos leves e rápidos, pesados e lentos.

Escuta, fala, pensamento e imaginação
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: Ampliar a capacidade de comunicação. Criar oportunidade para o desenvolvimento de associação de ideias. Formação de frases
simples. Formação de pequenos textos oralmente. Desenvolver habilidades que capacitem o aluno à leitura e escrita.
Atividades: Enriquecimento do vocabulário. Identificação e nomeação de objetos, pessoas, partes do corpo etc…Imitação de barulhos e sons. Dramatização.
Os projetos que serão desenvolvidos:

A criança adquire experiência brincando. As experiências tanto externas como internas podem ser férteis para o adulto, mas para a criança essa riqueza encontra-se principalmente na brincadeira e na
fantasia. Tal como as personagens dos adultos se desenvolvem através de suas experiências da vida, assim as das crianças evoluem por intermédio de suas próprias brincadeiras feitas por outras
crianças e por adultos. Ao enriquecerem-se, as crianças ampliam gradualmente suas capacidades de exagerar a riqueza do mundo externamente real. A criança é a prova evidente e constante da
capacidade criadora, que quer dizer vivência. (WINNICOTT, 1982, p. 163).

Projeto Retorno Consciente: o projeto tem como ﬁnalidade desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças, zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente
escolar visando estabelecer as normas seguindo a DEVISA em relação aos cuidados com o COVID-19.
Projeto Curiosidades da Turma : tem como objetivo realizar passeios ao redor da escola (ou fora), pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para o despertar da
curiosidade e de experiências que possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária. Esse projeto será trabalhado durante todo o ano paralelo aos outros e também aos projetos
contínuos da unidade.
Projeto Mundo Encantado: tem como objetivo permitir que a criança interaja e expresse desejos, necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas
vivências e familiarizando aos poucos na construção do conhecimento, desenvolvendo competências no meio em que vive para a sua inserção de forma crítica e autônoma no
mundo real e imaginário.

Projeto O Mundo de Brinquedos e Brincadeiras : tem como objetivo proporcionar à criança a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através de atividades lúdicas,
interativas, Vicência e socialização, os quais proporcionarão os campos que serão desenvolvidos. Dentro desse projeto vamos explorar a construção de brinquedos utilizando
materiais não estruturados e a importância da inserção de atividades lúdicas que proporcionem o movimento, expressão e socialização, buscando assim resgatar as brincadeiras
tradicionais e manter vivo o repertório cultural da criança, em tempos modernos em que a tecnologia tomou espaço das brincadeiras tradicionais. Traremos para as famílias as
sugestões de nome da turma: Turma Pula Corda, Turma da Amarelinha ou Turma Mestrinho Mandou. Faremos votação com participação das famílias, para que haja escolha do
tema do nome da turma. A comunicação com as famílias acontecerá via WhatsApp Também serão trabalhados projetos contínuos da unidade, Sexta em Cena, Aniversariantes do
mês, Semanas educativas (Semana do acolhimento, Semana da saúde (Covid19/Dengue) e Semana do estudo do meio) e Festas (Partilha, Quem cuida de mim, Festa Meu Mundo
Imaginário, Festa da família – Escola Aberta com oficinas e Exponave) onde a comunidade será inserida.

AVALIAÇÃO
A avaliação da Unidade escolar será realizada de forma contínua, como objetivo de intervir, modiﬁcar e melhorar a prática dos educadores e pensando desenvolvimento e na
aprendizagem das crianças. Levando em consideração o envolvimento, a interação entre as crianças e adulto. As abordagens para avaliação serão feitos por meio da observação, por
registros de escritos, fotograﬁas, vídeos e relatórios individuais. Onde os professores, agentes educacionais e gestores, poderão planejar e replanejar melhores suas atividades e ter
subsídios para a sua autoavaliação.

REGISTROS
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As atividades serão registradas através de fotos tiradas pelas professoras, portfólio individual das crianças, relatórios trimestrais individuais, caderno de semanário do professor,
e no livro de registros da sala. No momento, por conta da COVID-19 estão suspensas as aulas presenciais até segunda ordem pela secretária da educação, os registros serão
realizados através do retorno das crianças e seus familiares em relação aos vídeos gravados pelas professoras e postados no grupo de WhatsApp e Facebook.
REFERÊNCIAS

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-campos-de-experiencias
Acesso em: 28 fev. 2021
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Planejamento na educação infantil, mais que a atividade: a criança em foco.
VASCONCELOS, Mario Sérgio. Ousar Brincar. In: ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Humor e alegria na educação . São Paulo: Summus, 2006.
MELO, Luciana; VALLE, Elizabeth. O brinquedo e o brincar no desenvolvimento infantil. Psicologia Argumento, Curitiba, v. 23, n. 40, p. 4348, jan./mar.2005.
A formação social da mente. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1988. WINNICOTT D. O brincar e a realidade. Imago, 1975.

F
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto. Iniciei
minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial. Logo
nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta
de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
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Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.
Augusto Cury.

REFERÊNCIAS:

PARFITT, Will. Elementos da Psicossíntese. Rio de Janeiro: Ediouro, 1994

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a pratica educativa / São Paulo: Paz e Terra, 1996.

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO: NARRATIVAS SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL. Nas escolas da rede municipal de ensino de Campinas.
Educação. –1. ed.—Campinas, SP : PM/Campinas,2020.
PDF
Vários autores.
Vários colaboradores.
ISBN 978-65-992507-0-5
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A
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Infantil
Professor: 911001341 - SUSIE LIDIANE SILVA SANTANA DE OLIVEIRA

Plano Anual Individual AGIll A
Professora Susie Lidiane S. S. Oliveira

CEI Nave Mãe Rogério Leandro Portela Santana

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

Toda criança do mundo

Seja pobre, seja rica,
seja grandona ou nanica,
mulata, ruiva, amarela,
seja bonitinha ou feia
de trança ou touca de meia
use sapato ou chinela…
Seja branca ou seja preta
de seda ou de camiseta
com diploma ou sem escola
triste, alegre ou boazinha
que goste de amarelinha
ou goste de jogar bola...

Seja indiazinha do mato
não goste de usar sapato
caeté ou cariri
caipira ou da cidade
diga mentira ou verdade
em português ou tupi.
More em casa ou num barraco
coma na mão ou no prato
viva lá… no fim do mundo
durma na cama ou no chão
toda criança do mundo
mora no meu coração.
toda criança do mundo
mora no meu coração

(Ruth Rocha)

Devido á pandemia do coronavirus (covid-19) precisou alterar a forma de trabalho das unidades escolares, estamos trabalhando realizando atividades a distância, desde meados de
março de 2020. Desde então, essas mudanças exigiram de nós educadores, que se adaptássemos a nossa rotina domestica a uma nova maneira de se trabalhar. Foram criadas
estratégias de ensino a distancia para que todas as crianças continuem se desenvolvendo durante o tempo em que não podem sair de casa. Atualmente, neste ano de 2021,
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continuamos com as aulas remotas na educação infantil, devido á pandemia, sendo necessário trabalharmos nesse modelo de aula. Entre os meios de comunicação que estão sendo
utilizados, no caso da nossa unidade, Facebook, grupos de Whatsaap e alguns outros que começaremos a utilizar neste ano, o Google Classroom, para que as crianças continuem
tendo vínculos com a escola e para que os proﬁssionais proporcionem através de diversas maneiras (brincadeiras, jogos, contação de histórias com vários recursos, musicas infantis,
oﬁcinas, culinárias, entre tantas e outras atividades pedagógicas), visando á continuidade do desenvolvimento da criança em todos os aspectos sejam eles afetivos, cognitivos ou
sensórios – motor.
Nosso maio desaﬁo são as famílias, buscando com que elas participem juntamente com suas crianças, estimulando-as a executarem as atividades propostas, pois o auxilio do adulto
se faz necessário nas atividades, seja para maior interação e compreensão, desenvolvimento motora grossa ou ﬁna, ao manusear ou fazer movimentos. Trabalharemos para que
nossos vídeos interajam comas crianças de maneira que elas sintam prazer em assistir e executar a atividade, segundo o vídeo.
Já começamos com os vídeos e buscando trazê-los para participarem, ﬁzemos a apresentação dos alunos da turma por meio dos nomes colocados em um painel decorativo e de
forma alegre, dando as boas vindas a todos. Pois acreditamos que citando o nome de cada aluno, faz com que eles saibam que já conhecemos os nomes, demonstrando interesse em
saber quem é cada um deles.
Demos sequencia ao vídeo com a apresentação do projeto de acolhimento “Retorno Consciente” onde trabalharemos os combinados, fazendo uma associação com as cores do
semáforo. Apresentamos uma simulação através das imagens do painel, de como será na unidade com as aulas sendo presenciais, reforçando os cuidados dos pilares principais de
uma volta consciente, o distanciamento, a higienização pessoal e o uso da máscara. Preparando e conscientizando as crianças de como agiremos na unidade, assim, desta maneira,
tanto as famílias como as crianças entenderão os porquês das ações que serão realizadas e facilitando as ações no dia a dia. Também apresentamos as crianças da turma do
agrupamento lll A, o Senhor álcool em gel e a Senhora máscara, dois participantes feitos de materiais recicláveis, que estarão presentes no decorrer do ano, para nos lembrar a todo
o tempo, seja na escola ou em casa ou em qualquer outro lugar, a importância de sempre higienizar nossas mãos e usar sempre a máscara.
Para que tenhamos mais contato com a turma apresentamos um vídeo interativo em que as crianças participassem, juntamente com as famílias, respondendo com vídeos ou
imagens, por meio do whatsaap. No vídeo foi apresentada uma foto da família da professora, a cor preferida, a comida predileta, a música infantil que mais gostava de cantar e
dançar e o animal preferido. De acordo com o que fosse apresentado, pedimos para que também respondessem, assim teríamos uma devolutiva e estaremos conhecendo melhor os
alunos de nossa turma.
A turma do agrupamento lll A é composta por 32 crianças matriculadas, sendo 16 meninas e 16 meninos, na idade de 4 a 5 anos e 11 meses. No decorrer do ano letivo, seja no
modelo presencial, remoto ou hibrido, desenvolveremos atividades como a escolha do nome da turma, pois a unidade estará trabalhando sobre algumas nações, devido a
Olimpíadas, sendo assim cada turma ﬁcou responsável por um país. Nós ﬁcamos com os Estados Unidos da América, estaremos pesquisando e aprendendo sobre a cultura, idioma,
comidas típicas, turismo, moeda, bandeira e curiosidades do país. Começando com escolha do nome da turma, estaremos apresentando, sejam por meio de vídeos ou presente em
sala, os nomes: Liberdade (se referindo á estátua da liberdade), Graça (se referindo a ações de graças, uma parte muito marcante de sua cultura) e Disney (se referindo ao país
onde se encontra localizado o mundo encantado da Disney). As crianças escolherão o nome da turma, mas buscaremos conhecer os Estados Unidos em todos os aspectos, criando
momentos, sejam presenciais ou remotos, momentos para as crianças demonstram seus interesses pelos Estados Unidos. A apresentação dos nomes será através do vídeo, com uma
breve explicação de cada nome sugerido, realizando uma votação virtual por meio do Whatsaap. Conforme as crianças apresentarem interesses e curiosidades sobre o país Estados
Unidos, vamos trabalhando os projetos.

Trabalhando de forma remota

Se faz necessário nos preparar para o ano letivo, pois ainda temos a pandemia em nosso meio e isso nos leva a se planejar pensando nas diversas maneiras que trabalharemos de
acordo com o nosso contexto.
No inicio do ano letivo de 2021, começamos a trabalhar de forma remota, com a intenção e até então com o retorno das aulas presenciais prevista no mês de março, porém, com o
agravamento da doença do coronavirus (Covid-19) e os poucos leitos no município de Campinas, foi prorrogado as aulas remotas e decretado a volta das aulas presenciais para o
mês de Abril. Sendo assim, é importante a organização de um planejamento ﬂexível, podendo desenvolvê-lo tanto remoto quanto presencial, por mais que o presencial se trabalha de
forma com mais contato visual e presente, mesmo que respeitando o distanciamento, o trabalho por meio remoto buscará alcançar os mesmos objetivos do presencial. Visando um
trabalho que necessite do auxilio das famílias.
Buscaremos apresentar as atividades trabalhando com o que as crianças e famílias tem em suas casas, para que todos possam participarem das atividades propostas.

Trabalhando de forma presencial
O trabalho presencial, mesmo que respeitando o distanciamento de 1,00 metros e seguindo todos os protocolos da DEVISA, a cada dia nos adaptando buscaremos atividades que
proporcionará o desenvolvimento de toda a turma, pois o retorno presencial acontecerá com o retorno parcial da turma, será divida em dois grupos, que terão que frequentar a
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unidade, um grupo em uma semana na escola e o outro grupo em casa, passando para o modelo hibrido (promovendo uma mistura entre o ensino presencial e propostas de ensino
on-line). Até que as aulas retornem por completo, no caso a presença de 100% da turma. Neste contexto é possível trabalhar em roda desenvolvendo a oralidade, através das
musicas e conversas; atenção e concentração; respeito ao esperar o outro falar trabalhando a ansiedade; explorar os diversos ambientes e espaços escolares; a utilização de
brinquedos individuais (sendo higienizados após o uso); os materiais individuais (cada criança terá seu material como pincel, lápis de cor, cola, tintas, tesouras entre outros
materiais); para que não haja compartilhamento de materiais (por mais que seja o contrario do que ensinamos, neste momento é preciso ensina-los a não compartilhar seus materiais
e pertences, ressaltando sempre o porquê desta ação neste presente contexto).
Uma das maneiras de se trabalhar presencial e que faz diferença para a criança é a rotina, sendo importante a participação das crianças na criação da rotina escolar. A rotina permite
que a criança se prepare para o decorrer do dia, trabalhando a ansiedade e respeitando os momentos de cada situação.
A importância de se trabalhar com a interação proporciona as crianças a participar de diversas formas de situações que estimulará a comunicação oral, a expressarem pensamentos,
curiosidades, verbalizar necessidades e sentimentos; a leitura de diferentes gêneros realizada pelo adulto como contos, parlendas, trava línguas, poemas e leituras das musicas
cantadas ao longo do ano, auxiliará as crianças em uma melhor leitura de mundo ao seu redor.
A exploração dos ambientes escolares permite com que as crianças se desenvolvam em diversas áreas, seja na exploração do ambiente natural (contato com as plantas, animais,
areias e etc.), seja com as brincadeiras que desenvolvam a coordenação motora com brincadeiras de pular corda, corrida, pega pega, esportes e circuitos. Buscaremos reinventar
essas brincadeiras tantos para desenvolvê-las em casa, quanto nos espaços escolares, adaptando e trazendo as crianças a se movimentarem e se sentirem dispostas para as
atividades.
Trabalho na educação á 10 anos, mas como professora a 4 anos, na maioria com o agrupamento ll, porem essa oportunidade de trabalhar com as crianças do Agrupamento lll tem me
alegrado muito de poder trabalhar com essa faixa etária (4 anos e 5 anos e 11 meses) oportunizando aprendizagens de ambas as partes, e de muitas descobertas. O agrupamento lll
A conta com o apoio da professora Bruna e as monitoras Carol e Thais nos momentos de maiores necessidades (seja no imprevisto de uma ausência minha ou na execução de
algumas atividades que necessitem de auxilio).

Diante desse contexto de pandemia, acredito que minhas práticas precisa ser chamativa, de forma que prendem a atenção das crianças nas atividades propostas, ao ponto de
incentivar e ver as mesmas participando de forma produtiva em que se desenvolvam na execução de cada atividade. Procurar despertar o interesse em pesquisar sobre suas
curiosidades.
Os projetos que serão desenvolvidos com as crianças serão para que em todos os assuntos elas sejam autoras de seu conhecimento e de suas descobertas, tornando as crianças
autoras de sua própria história. Para isso cada vez mais reconheço a necessidade de ouvi-las e mediar quando necessário para que elas se desenvolvam através da pratica que ela
tem direito de ser ouvida, mas também respeitando a fala e o tempo do outro, formando pequenos seres que se tornarão em pequenos detalhes diários em um cidadãos de uma
futura sociedade. E tudo começa na educação infantil, a base para um futuro melhor.
Trabalharemos com atividades, sejam remotas ou presenciais, motoras grossa (brincadeiras, danças e jogos de movimentos) e ﬁna ( através de colagem, modelagem e pintura),
oralidade (leitura e releitura de livros de diversos gêneros e musicas), autonomia ( criar situações e momentos em que precisa partir da criança na criação ou na práticas de
atividades em que possam realizar sozinhas, porém com a supervisão de um adulto), afetividade (demonstrando as diversas emoções e ensinando a reconhecer e expressar seus
sentimentos), cognitivas ( por meio de jogos e brincadeiras de raciocínio lógico, experiências e recriação).
Que esse ano, mesmo em meio ao contexto em que vivemos, não possa ser um empecilho para o desenvolvimento do nosso trabalho, pois uma das nossas qualidades em nossa área
(educação) é as diversas maneiras de criatividades e de adaptação visando sempre o melhor para o desenvolvimento de nossas crianças, respeitando cada uma em sua
individualidade, porém buscando sempre o melhor para as mesmas. Esse compromisso não é apenas por trabalhar no que amo, mas com as crianças que é nossa futura geração.

Os projetos desenvolvidos serão:
O Retorno Consciente – com duração de dois meses (fevereiro e março, podendo dar continuidade durante o ano todo, devido a pandemia). Esse projeto tem por objetivo de
conscientizar as crianças e famílias a importância de seguir os protocolos da DEVISA (Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas), para que todos retornem as aulas respeitando
um ao outro com o distanciamento, a higiene pessoal e o uso da máscara, para que todos tenham a segurança de um bom retorno para todos.
Curiosidades – com duração durante todo o ano, com o objetivo de tornar signiﬁcativo as descobertas das crianças, sendo de muita importância, dando voz e respeitando seus
momentos de construção.

Nações - com duração para todo ano com objetivo de desenvolver o projeto partindo da curiosidade das crianças relacionado ao país Estados Unidos, do qual estaremos
trabalhando.

Direitos do Coração – colocamos com duração de seis meses, para o 1º semestre, mas pelo plano ser flexível, tudo dependerá das necessidades das crianças e famílias. Com o
objetivo a intenção de acolher, trabalhar e cuidar das emoções em sua individualidade e no coletivo, aprendendo a respeitar as emoções, para que todos aprendam ter empatia
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um pelo outro. E reconheçam as emoções uma das outras.

Línguas e Linguagens, Brincadeiras por toda partes – com duração de seis meses para o 2º semestre. Com o objetivo de trabalhar as múltiplas linguagens de várias
formas e como as brincadeiras diversiﬁcadas podem ser desenvolvidas, tendo em vista uma diversidade metodológica que podem facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento
da criança.

Semanas Educativas a serem trabalhadas:

Semana educativa da saúde - trabalhar a importância dos cuidados com a saúde física, bucal e emocional;
Semana da Família (com oficinas)
Semana do Estudo do Meio
Semanas e Eventos Temáticos a serem trabalhados:

Semana da Partilha;
Semana de quem cuida de mim;
Festa Meu Mundo Imaginário (no formato de Drive Thru)
Semana das Crianças;
Expo Nave (exposição de painéis e trabalhos desenvolvidos com as crianças durante o ano letivo)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
http://www.helioziskind.com.br/
https://novaescola.org.br

Atenciosamente

Professora Susie Lidiane S. S. Oliveira

A
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto. Iniciei
minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial. Logo
nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”
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Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta
de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.
Augusto Cury.
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B
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Infantil
Professor: 911000999 - LEONICE BATISTA DA SILVA LOPES
Plano Anual de Ensino do Professor

Professora: Leonice Batista da Silva Lopes Agrupamento III B, Ano 2021.

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.
(Paulo Freire)

Iniciamos o ano de 2021 com novos desaﬁos, os quais a tendência é conviver com o ensino Hibrido, que visa oportunizar aprendizagens de forma remota com momentos em
que as crianças poderão estudar com auxilio da família pelo meio virtual ou pelo meio presencial no ambiente escolar. Em virtude da pandemia causada pela COVID-19, houve a
necessidade de combinar o ensino virtual com o ensino presencial remotamente. Para atender a essas necessidades, educadores e familiares se encontram em constante processo
de readaptações.

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil Pública:

(...) a Educação infantil é construída de relações educativas entre crianças- crianças -adultos pela expressão, o afeto, a sexualidade, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a
fantasia, a nutrição, os cuidados, os projetos de estudos, em um espaço de convívio onde há respeito pelas relações culturais, sociais e familiares (Barbosa, 2006, p.25).

Para garantir que essas relações educativas sejam de relevância ao desenvolvimento das crianças diferentes espaços e possibilidades de nos adaptarmos criativamente foram
necessários para dar segmento à educação infantil a partir da busca por aprimoramento como processo constante para melhor atender as crianças e estreitar os vínculos com as
famílias.

Considerando os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação infantil (2006), os quais explicitam que para favorecer o crescimento e o desenvolvimento das crianças
não é preciso inseri-las precocemente em processos de alfabetização, mas é preciso incentivá-las, apoiadas em suas próprias iniciativas e ancoradas em estratégias pedagógicas em
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que elas sejam as protagonistas, á: movimentar-se livremente em diferentes espaços, brincar; expressar sentimentos e pensamentos; desenvolver a imaginação, a curiosidade e a
capacidade de expressão. Podemos dizer que grandes desaﬁos permeiam nossa proposta de trabalho para esse ano de 2021 ao que diz respeito em descobrir como colocar a criança
como parte central do nosso planejamento, quando a situação atual pouco nos permite conhecer nossas crianças, saber o que elas gostam, como interagem, quais seus interesses e
motivações.

No entanto ter propostas educativas contextualizadas com o mundo real e imaginário das crianças, que englobem interações e brincadeiras na educação infantil faz com que
tudo aconteça de forma fluente e eficaz, pois a linguagem da criança é a brincadeira e por meio dela surgem diferentes possibilidades de desbravar um mundo de descobertas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da
Educação Infantil.

‘’Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 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.

Para que esse desenvolvimento ocorra em sua integridade é de fundamental importância que seja proporcionado ás crianças situações que atendam suas necessidades de
aprendizagem levando em conta de que forma essas crianças constroem o seu conhecimento, o quanto ela interage, inventa, cria e experimenta dentro do espaço que ocupa e com
o outro. Valorizar as especiﬁcidades de cada criança na educação infantil é portanto, permitir que a criança desenvolva os aspectos cognitivos, emocionais e sociais, de forma a
garantir que essa fase seja primordial para a formação de si próprio e de sua visão de mundo.

É importante que a aprendizagem através da ludicidade esteja sempre presente na pratica educativa do CEI, para que os princípios de infância, criança e educação reﬂetidos no
ambiente escolar tragam contribuições fundamentais para ofertar às crianças uma educação de qualidade baseada nos objetivos de aprendizagem organizados em campos de
experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações. Esses campos “constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os
aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p.38).

No agrupamento III B, remotamente são oferecidas sugestões para que o brincar se torne algo possível e prazeroso, a professora com o auxílio das tecnologias, organiza as
atividades para as crianças que por enquanto não podem ser atendidas presencialmente a partir de vídeos com diferentes propostas de interações, objetivando assim a partir desses
recursos midiáticos, planejar atividades dentro do contexto de forma remota, amenizando distancias e intensiﬁcando vínculos, entre crianças, famílias e educadores, de acordo com o
documento oﬁcial (RESOLUÇÃO SME Nº 06, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 cuja proposta de trabalho a ser desenvolvido contempla o ato de ver, ouvir, interagir, rememorar,
conversar, compartilhar conheceres e saberes).

Para tanto, as crianças serão inicialmente atendidas a partir de recursos como plataformas digitais Whatsapp, Google MEET e Face book, além das propostas presenciais que
acontecerão conforme orientações do DEVISA. Quando for possível o atendimento presencial, as crianças serão divididas em pequenos grupos chamados de “cantinhos” com
atividades diversiﬁcadas, como peças de encaixe, jogo de boliche, panelinhas, bonecas, brinquedos mistos, industrializados e também confeccionados com materiais recicláveis. Nos
momentos de brincadeiras, a professora atentamente observará as crianças com o intuito de interagir com elas e ajudar na solução de conﬂitos promovendo diálogos entre as partes,
incentivando-as para que todas as diferenças sejam respeitadas, sejam elas físicas ou de personalidade, oportunizando a liberdade de escolha em relação as suas preferências por
objetos, espaços e relações interpessoais.

Atualmente os vídeos são gravados na residência da professora com recursos materiais fornecidos pela escola além de outros não estruturados de uso cotidiano, quando o
atendimento for presencial em certos momentos as brincadeiras serão realizadas internamente na sala de aula e na área externa da unidade, como pátio, parque e quiosque,
realizando também brincadeiras corporais como pega-pega, esconde-esconde, musicalização, mímicas e sempre com a participação ativa da professora. Portanto em relação aos
tempos e espaços, vale aﬁrmar ainda que cada canto será bem aproveitado para o desenvolvimento das crianças como: os Parques nos quais as atividades realizadas
proporcionarão trocas de experiências enriquecendo seu universo de representações, por meio de construção na areia e uso dos brinquedos diversos proporcionando
desenvolvimento motor e socialização; o Pátio será utilizado para atividades de desaﬁos corporais, participação e apreciação de atividades no palco e muita interação social; a
Casinha de Boneca será utilizada no favorecimento da brincadeira de faz de conta com variedades de brinquedos e utensílios que fazem parte do dia-dia onde a criança terá o
estimulo a imitações que em alguns momentos representará seu mundo real; Quiosque será um espaço propício para musicalização, culinária, contação de historia, jogos em
grupos, preparos de experiências e observação do movimento da área externa da creche; Refeitório possibilitará a compreensão das atitudes de boas maneiras, alimentação
saudável, estimulo para autonomia, partilhas, união, preparação de culinárias e coletividades. Horta irá envolver as crianças a conhecer ferramentas necessárias ao preparo do
terreno, plantio de sementes e hortaliças; para que tenham um cuidado e acompanhem o crescimento das mesmas, despertando gosto e experimentação de hortaliças de seu próprio
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cultivo.

Os Espaços Educativos construídos na sala de aula serão criados, a partir da necessidade da rotina e do interesse das crianças, favorecendo apreciação e utilização de todos
os recursos pedagógicos existentes, portando teremos um olhar antropológico para desenvolver estratégias e didáticas que contribuam no desenvolvimento integral de cada criança
estimulando o seu conviver, participar, brincar, explorar, conhecer e expressar.

Destacam-se nesse plano as interações e brincadeiras como eixos norteadores ao desenvolvimento das crianças como seres pensantes capazes de interagir com objetos,
pessoas, meio ambiente e com o mundo. Pois ao brincar com tudo a sua volta a criança vai conhecer e descobrir sensações e emoções diversas.

Ao longo do ano letivo, projetos que irão abordar importantes temas para o desenvolvimento das crianças serão desenvolvidos de forma virtual e presencial sujeitos a
adaptações de acordo com o percurso, em virtude da Pandemia.

O tema gerador “O mundo ao meu redor” seguindo os projetos norteadores, previamente acordados em reunião pedagógica e gestão nos quais se deﬁnem: Projeto
Retorno Consciente no intuito de desenvolver um trabalho de acolhimento com as crianças. Zelando pela saúde e segurança de todos no ambiente escolar, estabelecendo as
normas segundo o DEVISA em relação à prevenção a COVID-19, o quanto antes for abordado com as crianças, maiores são as chances de despertar a consciência pela preservação da
vida, despertando a consciência pela importância da segurança para um futuro melhor, para tanto é necessário que este tema seja abordado de forma lúdica e atenda aos interesses
da criança. Projeto curiosidade apresentando como objetivo realizar passeios ao redor da escola (ou fora), pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para despertar
significativamente a curiosidade e experiência que possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária.

Em meio a este, também será inserido o trabalho com a horta, que acontecerá como atividade complementar, dentro deste projeto, além de estimular hábitos alimentares mais
saudáveis, e a preservação do meio ambiente, objetivando a criança observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente,
transformador e acima de tudo, que tenha atitudes de conservação.

Também o Projeto, Direitos do coração apresentando como ﬁnalidade, possibilitar as crianças um conhecimento signiﬁcativo, que diz respeito à construção gradativa da
identidade, no que se refere à construção pessoal de cada individuo sem distinção ou preconceitos. Iniciando pelo nome, seguindo de todas as características físicas, modo de agir
pensar e da historia de cada um. Contudo, o projeto corresponde à necessidade educativa voltada para a Identiﬁcação de diferentes formas de expressar sentimentos; Despertar o
carinho que devemos ter com os amigos; Conscientizar-se da importância da preservação ambiental; Conhecer as causas e efeitos de nossas atitudes; Despertar a criatividade,
curiosidade e sentimentos de amizade, amor e cuidado proporcionando experiências de aprendizagens diferenciadas e signiﬁcativas. O Projeto “Línguas e Linguagens” Brincadeiras por toda parte, com objetivo de demonstrar como as múltiplas linguagens e como as brincadeiras diversiﬁcadas podem ser desenvolvidas no contexto da educação
infantil, pois existem várias maneiras de coordenar o ato educativo tendo em vista uma diversidade metodológica que podem facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da
criança.

Ainda no decorrer do ano teremos o Projeto Sexta em Cena , o qual é um momento de socialização e interação entre todas as crianças dos outros agrupamentos, onde cada
turma se apresenta no palco, espaço interno dentro do CEI, com peças, músicas, e dança com variados temas. Também o Projeto Festa dos Aniversariantes , sendo realizado na
ultima sexta feira de cada mês, a festa acontece no palco da instituição, todo o CEI participa, as professoras e a equipe de apoio decoram mesa de aniversariantes, no momento dos
parabéns os aniversariantes vão até o palco e todos cantam parabéns para as crianças, e nesse dia haverá refeições especiais para todas as crianças com bolo, sucos e outros
seguindo o cardápio deﬁnido pela nutricionista e equipe responsável. É importante salientar que para esse projeto será realizado uma pesquisa com as famílias por meio de
questionário para identificar quais crianças estão autorizadas a participar ou não dessa proposta.

O Projeto “Nações” terá como objetivo, estimular a criatividade, atenção, concentração e demais capacidades cognitivas e motoras, através da busca por conhecimento e
exploração do tema e do País elencado para o agrupamento III-B. também pretende desenvolver a capacidade de pesquisa, oralidade e desenvoltura ao propor que as crianças se
apresentem em atrações do sexta em cena no palco da escola.

Neste projeto, as crianças poderão escolher por meio de votação online o nome de identiﬁcação da turma entre três opções pesquisadas e identiﬁcadas pela professora como
relevantes ao tema Nações, por fazerem parte do contexto do Pais destacado para esse agrupamento, o México. Tais opções se deﬁnem como: turma do chapéu, turma do chocalho e
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turma da pimentinha. Serão disponibilizados para realização desses projetos materiais como lixas, tintas, giz, pincéis, rolinhos, papeis, plásticos e também materiais recicláveis aﬁm
de serem realizadas diversas técnicas de pinturas e colagens, fazendo também o uso de elementos da natureza e (re) leituras de obras e a exploração de diferentes texturas e
formas.

Além destes projetos que serão executados, serão trabalhadas algumas semanas educativas, que trazem temas preestabelecidos pela prefeitura que manda uma lista destes
temas, e a gestão juntamente com as professoras escolhem quais irão trabalhar durante o ano letivo, desta forma foram escolhidos os seguintes temas:

Semanas Educativas: a semana educativa do acolhimento, da Saúde e Estudo do meio . As semanas temáticas são, a semana da partilha, semana de quem cuida de
mim e semana das crianças. Ainda acontecerá a Festa Meu Mundo Imaginário , tema da festa no ﬁm do primeiro semestre, na qual apresentaremos atrações relacionadas á
brincadeiras e fantasias do repertório infantil. Em contra partida teremos as olimpíadas para apresentar alguns países participantes de forma geral e seus esportes, como também
apresentar as paraolimpíadas demonstrando as crianças que mesmo as pessoas deﬁcientes buscam e mostram que dentro de suas limitações conseguem realizar atividades físicas.
E finalizaremos com a Expo Nave, uma exposição de trabalhos das crianças e profissionais da unidade.

O planejamento é feito semanalmente, e é norteado pelos projetos em execução, buscando contemplar os eixos da educação infantil e também atender as necessidades do
grupo como um coletivo e a cada criança dentro de suas particularidades, ao planejar a professora busca oferecer propostas diferenciadas de vivências e explorações que estejam de
acordo com a faixa etária do grupo e de seus interesses e curiosidades.

As propostas planejadas visam o acesso das crianças a novas culturas e linguagens, através de atividades que proporcionam novas descobertas, interações e trocas entre
pares. Outra forma de planejar as atividades, é coletivamente com outras professoras da unidade, realizando interações das crianças com outros agrupamentos, tendo experiências
com crianças de outras idades e adultos de outros agrupamentos.

Na sua estruturação, a BNCC deﬁne agrupamentos para as crianças em três fases, sendo estas: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Essas fases consideram a
proximidade dos objetivos, “que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças”. (BRASIL, 2017, p. 42).

A turma do Agrupamento III B, tem no ano de 2021 a quantidade de 30 crianças matriculadas atualmente, sendo elas 15 meninas e 15 meninos, com idade de 4 a 6 anos, que
foram escolhidas pela equipe gestora aleatoriamente. Não sendo possível até o momento caracterizar o perﬁl da turma, porém considerando a participação de algumas famílias no
retorno ás propostas de atividades remotas pode-se dizer que as crianças desejam e anseiam pelo momento de retomada das atividades presenciais.

As atividades presenciais assim que forem possíveis serão realizadas com toda segurança e tranquilidade, contribuindo para a variedade de propostas educativas e realizadas
sempre com atenção e respeito á concentração curta das crianças devido a sua faixa etária.

Para a realização das atividades, a professora busca diversiﬁcar as propostas, utilizando diferentes estratégias como: livros em formato digital, desenhos, imagens como
recursos; conscientização da higiene corporal, dos cuidados que devemos ter ao retornar as atividades presenciais, assim como na vida cotidiana; prevenção ao corona vírus e a
dengue; vídeos que objetivem mitigar e aproximar das crianças e famílias a partir de apresentações com Jogos, brincadeiras e musicalização; dança com gestos desenvolvidos pela
professora; Contação de história com fantoches, cartazes e objetos para representar ﬁguras e personagens; cenários produzidos por meio de aplicativos. Durante este período de
isolamento social em razão da pandemia causada pelo COVID-19, seguindo as orientações da Secretaria da Educação do Município referente a este período ao qual crianças devem
continuar seu processo de aprendizagem de modo a garantir que os objetivos educacionais de ensino sejam alcançados até o retorno presencial, as interações acontecerão por
vídeos com uso de mídias sociais e encontros online entre família, criança e escola, uma vez por semana com direcionamento da professora sobre assuntos pertinentes ao momento.
Tendo em vista que o Plano é ﬂexível e que devemos respeitar o interesse das crianças e o direcionamento de cada projeto, ou seja, temos uma intencionalidade de trabalhar os
temas acima, porém pode haver mudanças no decorrer do percurso do trabalho realizado. As ações metodológicas serão trabalhadas de forma remota. A partir das plataformas
digitais Whatsapp, Facebook e Google meet serão promovidas interações para dar continuidade do trabalho remoto.

No ambiente escolar as atividades acontecerão a partir de roda de conversa, músicas cantadas e com o uso de aparelhos de rádio, contações de histórias com fantoches e
livros, pesquisa de imagens em revistas e jornais, rasgaduras e colagens, pinturas em diferentes superfícies e com diferentes materiais como pinceis, esponja, rolinhos, panos, giz de
cera, lápis de cor, papeis de diferentes texturas e tintas, brincadeiras de “faz de conta” com brinquedos e materiais recicláveis, construções com sucatas, culinárias e degustações,
receitas de massinhas caseiras, colagens e explorações de uma forma geral com os elementos da natureza.

As atividades podem ser de forma coletiva e também individual, algumas delas no chão para uma utilização maior do espaço e outras nas mesas em pequenos grupos ou
individualmente, variando as propostas.

Diariamente será realizado o trabalho de importância com a higiene pessoal, incentivando-os a utilizarem o banheiro da forma correta, lavar as mãos e passar álcool em gel
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sempre que necessário e também seguindo os protocolos de prevenção ao coronavirus fazendo uso de mascaras e mantendo distanciamento social com a participação da professora
reforçando todos os procedimentos necessários para segurança do grupo.

Os planejamentos são feitos de acordo com os referenciais do Plano Anual de Ensino do Professor, nesses Projetos desenvolvidos por agrupamento que geram o planejamento
semanal feito por turma.

A avaliação é feita de forma continua e processual sempre respeitando e estimulando suas bagagens vivenciadas, onde a participação do individuo será como protagonista
democrático, utilizando bom senso e problemáticas que servirão para um melhor desenvolvimento global, por meio de registros com fotos, vídeos e registros escritos sobre as
atividades da turma e, após o término de cada semana e de cada projeto as professoras encaminham relatórios para a gestão sobre o desenvolvimento da turma, além de um
Relatório Individual elaborado após observações e entregue aos pais e a coordenação nas datas estabelecidas. Também adaptando e avaliando a prática pedagógica para atingir as
especificidades de cada um e seu nível de desenvolvimento sempre que necessário para ampliar o processo de ensino e aprendizagem.
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B
Planejamento Específico
Disciplina: Educação Especial
Professor: 911001301 - CLAUDINEIA DA SILVA
PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR - 2021
PROF: CLAUDINEIA DA SILVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Formada em licenciatura plena em pedagogia pela Unopar, Universidade Norte do Paraná desde 2010, pós graduada em Neuropsicopedagogia, na faculdade XV de Agosto. Iniciei
minha carreira na área da educação em 2011, tive a oportunidade de trabalhar em duas OMG, exercendo a função de professora regente e professora de Educação Especial. Logo
nos primeiros anos iniciais tive a verdadeira confirmação que estava no caminho certo, e fui fazer pós-graduação que conclui no ano de 2013.
Essas experiências anteriores me conﬁrmaram que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, que futuramente se tornará um cidadão ético e com
valores morais. Por esse motivo viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades de cada criança deficiente.

A resolução CNE/CEB nº2/2001, no artigo 2º, determinam que : ” Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.(MEC/SEESP,2001).”

Conforme a resolução acima, os trabalhos desenvolvidos no sistema de ensino é garantir qualidade para todos, com ou sem deﬁciência. A Secretaria Municipal da Educação de
Campinas desenvolve uma política educacional que prevê e Promove a matrícula dos alunos públicos alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares com a oferta
de serviços e recursos especializados.
Desta forma trago como meta a socialização da criança deﬁciente. Sabendo que o trabalho da educação especial é aquele que envolve toda a unidade Escolar, alcançando os
familiares e a comunidades outras instituições e profissionais. A família é de grande importância, pois através dos relatos temos um ponto de partida.
A parceria com outros proﬁssionais acontecem com visitas a Unidade Escolar ou com a visita da professora de Educação Especial nas Instituições (APAE, Casa da criança paralítica,
ADACAMP, Sala de Recursos Multifuncionais, Centro de Saúde da comunidade etc) que geralmente a criança deficiente frequenta no contra turno, momentos que acontecem as trocas
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de experiências avaliação e as demais interações entre profissionais contribuindo para o bom desenvolvimento motor, cognitivo da criança proporcionando a formação da cidadania.
A comunidade precisa conhecer a existência deste trabalho na Unidade Escolar, mesmo que seja em caráter de curiosidade, Pois é de grande importância saber que:

“O Município de Campinas tem no quadro de professores de cada unidade educacional um professor de Educação Especial que atua no contexto escolar e no turno do aluno público-alvo da Educação Especial. Esse trabalho
tem como eixos principais: identificaras necessidades, estabelecer objetivos, propor ações e procedimentos que favoreçam a aprendizado; indicar recursos materiais...” (Caderno Curricular Temático, Narrativas Sobre
Educação Especial).

Estas informações deverão ser passadas para a comunidade durante as reuniões com os pais ou reunião de conselho, Presenciais ou a distância, dependendo do momento de
isolamento social que estamos passando.

Cada um de nós está integrado a diferentes grupos de pessoas, que incluem a família, os amigos, companheiros de trabalho, etc. Também somos membros de uma sociedade e da grande família humana que povoa o planeta.
(PARFIT,1994, pg.12)

O acompanhamento da criança deﬁciente em sala, trago a proposta de acompanhar e respeitar as atividades propostas por professor regente, porém realizando as adequações
necessárias para o aprendizado da criança. O
Objetivo principal do trabalho da Ed. Especial e trazer a inclusão, proporcionar a socialização entre todas as crianças, tenho a função de estar presente nas salas acompanhando o
desenvolvimento das crianças apontadas pelas professoras e auxiliares, Este momento deverá ser agradável para o agrupamento, onde trabalharei com o Projeto: LATA MUSICAL. E
realizarei as observações das crianças de forma geral. Dependendo do agrupamento vamos aplicar o projeto em roda de conversas, podendo ser explorados vários ambientes na
Unidade Escolar como: palco, pátio, quiosque, solário etc.
O segundo Projeto é: SOMOS DIFERENTES. Também ao longo do ano pretendo desenvolver com as crianças o respeito as diversidades de pessoas de coisas ao nosso redor, sendo um
dos objetivos valorizar as diferenças, explorar a imaginação. Estes projetos poderão e deverão serem trabalhados inclusive de forma remota ou presencial.
No mês de Junho vamos ter a festa com o TEMA: MEU MUNDO IMAGINÁRIO, onde a Unidade Escolar será decorada para recebermos os familiares e crianças, com apresentações dos
agrupamentos. Porém caso a pandemia do Covid19 es
Tenda –se até o mês de Junho, realizaremos a festa de forma Drive Thru
Este ano de 2021 o corpo docente com o grupo gestor da CEI PASTOR ROGERIO LENDRO PORTELA escolheu como TEMA GERADOR:

“O MUNDO AO MEU REDOR’. Bastante sugestivo para a Educação especial, pois cada pessoa tem visões diferentes de mundo, e cada indivíduo é diferente e é exatamente sobre esta
forma de observar objetos, natureza, pessoas que pretendo desenvolver os trabalhos. Oferecendo materiais que favoreça o desenvolvimento da criança, respeitando a
individualidade de cada uma.

‘Pensar certo, do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quando o respeito é o estímulo à capacidade criadora do educando.”
Paulo Freire.

Quanto a forma de avaliação, será de forma contínua através de anotações diárias, acompanhados de registros através de fotos e relatório dissertativo trimestral.

Passarei a descrever algumas deficiências que tive oportunidade de trabalhar:
Transtornos Globais do Desenvolvimento / Deficiência Múltipla, Deficiência Visual, Deficiência auditiva, Deficiência física.
Cada criança possui uma história já construída e com dedicação, amor, compreensão apresento a proposta, com a ﬁnalidade de inserir novas formas para possibilitar o
desenvolvimento de cada criança deficiente.

Educar é contar histórias. Contar histórias e transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade.
Augusto Cury.
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