CEI ROGERIO
LEANDRO
PORTELA
PROJETO PEDAGOGICO
2016

CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA
diretoriasaojose@anabrasil.org
19 3291-1767
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento
Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José
CEP: 13057-163 – Campinas/ SP

Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.
• Identificação da Unidade Educacional.
E0862 -Cei - Nave Mãe Rogério Leandro Portela Santana
Endereço: Rua João da Rocha n° 14 - Residencial São José
Cep: 13057 - 156
Tel (19) 993854610
email: diretoriasaojose@anabrasil.org
Horário de Funcionamento
7:00 - 18:00 - Agrupamento I e Agrupamento II
7:00 - 11:00 - Agrupamento III - Manhã
13:00 - 17:00 - Agrupamento III - Tarde

Histórico da Unidade Educacional.

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 uma população de baixa renda.
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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 como 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.
No governo Alckmin foi liberada uma verba à prefeitura onde favoreceu a
diminuição nos valores das parcelas, dando oportunidades aos moradores de
até quitarem seus terrenos. Os que não quitaram tiveram uma diminuição
significativa nas parcelas, que de R$ 120,00 chegaram até R$ 25,00 mensais.
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 as 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.
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Esse é um projeto administrado pelo ANA (Associação Nazarena Assistencial)
em parceria com a prefeitura municipal de Campinas, com o objetivo de realizar
um trabalho de cuidado, proporcionando o desenvolvimento integral da criança
em parceria com seus familiares.
O evento contou com a presença do senhor prefeito Jonas Donizete, a então
secretária de educação Solange, o presidente do ANA senhor Osvaldo Bueno,
o diretor da unidade inaugurada senhor Diego Cardoso, o deputado senhor
Paulo Freire representando a família do homenageado que dá o nome a
unidade.
E também o presidente emérito e idealizador do ANA Reverendo Lazaro Aguiar
Valvassoura.
A unidade tem capacidade de atendimento para 370 crianças na faixa etária de
4 meses a 5 anos dando início em suas atividades no dia01 de Agosto de
2016.

• Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e
seu entorno.


Histórico da U.E. e a características sócio econômicas e culturais
da U.E e seu entorno

Hoje, o bairro já possui uma boa infraestrutura atendendo aos moradores, onde
há chances de melhorias.
Para o ano de 2015, a Secretaria Municipal de Educação, entregará além de
uma unidade escolar de educação infantil no Jardim São José, mais uma
unidade educacional localizada no bairro Porto Seguro, as quais virão para
acolher uma parte da grande demanda por vagas que se instala na região.
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Desde agosto de 2011 a região do Ouro Verde (onde se localiza o Centro de
Educação Infantil do Jardim São José) tem sido alvo das discussões políticas e
popular. A área está cotada para virar distrito de Campinas. Agora, o que mais
preocupa os moradores são as mudanças, ainda incertas.
Os eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2014 participarão do
plebiscito (consulta popular) onde responderão a seguinte questão “Você é a
favor da criação do distrito?” Caso a criação seja aprovada, a principal
mudança que ocorrerá será em relação a independência administrativa e este
novo distrito terá inicialmente uma população estimada em 400.000 moradores.

• Ações intersetoriais em que a escola está envolvida.


Ações intersetoriais em que a escola está envolvida



GMC – Guarda Municipal de Campinas

A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de
mudança de comportamentos, um espaço para reflexão e formação de uma
consciência crítica. A cultura escolar institui práticas socioculturais que
ultrapassam as fronteiras da escola, e é dentro desse enfoque que se justifica
programas que visam ações intersetoriais entre a escola e demais setores
públicos.
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Visando a aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade
do entorno da unidade escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto de
Integração – que tem por objetivo contribuir para a construção de uma cultura de
paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude, fundamentadas no
exercício da cidadania e concebidas a partir de conceitos como solidariedade e
companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como amiga e protetora da
sociedade campineira.
O PROIN sempre contou com parceiros para desenvolver seu trabalho. Um
deles, é a equipe do Canil da GMC. Durante longa data esta parceria provou que
dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, instituições religiosas e ao
público em geral, que, com toda a certeza, levou mensagens de paz, respeito e
solidariedade. Estas ações mostram que a aproximação da Instituição com a
comunidade fortalece o laço que favorece uma cultura de paz e a prevenção à
violência.
Após um estudo da comunidade entorno da unidade educacional, percebemos
que pelo fato do índice de criminalidade da região ser muito alta e grande parte
da família da criança atendida pelo CEI estar em situação prisional devido
envolvimento direto e/ou indireto nas drogas, as crianças acabam concebendo
que a Guarda Municipal e Policia Militar como agentes da violência e não da
proteção e solidariedade e o programa vem de encontro a esta realidade para
resgatar estas crianças na primeira infância e fortalecer os laços para a
prevenção à violência.


Posto de Saúde União dos bairros

Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da
época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá
de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo pode ser dito das
doenças. (SCLIAR, 2007).
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As ações de saúde bucal, desde sua inserção até os dias atuais, vêm se
consolidando nos serviços públicos de saúde. Os encontros de saberes e fazeres
da produção do cuidado em saúde bucal acontecem num espaço de disputa dos
distintos projetos que operam no interior das instituições de saúde quanto
educacionais.
Nossa unidade educacional tem um projeto que desenvolverá junto à unidade de
saúde que atende o entrono que visa à saúde bucal das crianças partindo da
conscientização e ensino de uma escovação correta e sua importância.
A orientação da escovação será feita de forma prática com todas as crianças de
cada agrupamento no ambiente da unidade, onde diariamente as crianças
costumam fazer o processo. Em seguida será apresentado um teatro de
fantoches e também na escovação será utilizado o recurso da boca gigante.
Serão encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de Saúde as
crianças que apresentarem necessidade de um tratamento não só preventivo,
mas de intervenção.


Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Novo Tempo

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Novo Tempo funciona
como porta de entrada da assistência social e referenciamento para os centros
de referência especializados (CREAS), atuando contra a violência instalada ou
para os demais serviços que são ofertados no local, como a sala de inclusão
digital, dentro do programa Jovem. Com, atendimento e cadastramento do Bolsa
Família e demais programas de transferência de renda.
A unidade educacional trabalhará em parceria com o CRAS frequentando as
reuniões mensais junto com os especialistas da região (pediatras, assistentes
sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar) onde são
apresentados os casos que requerem atenção da comunidade escolar onde
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serão articuladas propostas de atendimento entre os pares visando
encaminhamentos pertinentes para a uma possível solução.


Grupos de estudos

Mediar grupos de estudos sobre:

o

Saúde da criança - Desenvolvimento da linguagem oral e motora
(engatinhar e caminhar)

o

Palestra : perfil de Pais :

o

participativos,

o

autoritários,

o

permissivos

o

negligentes:

• Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos



Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui:
a) espaço destinado à área administrativa composto de:


uma secretaria, onde é organizada com armários, arquivos, mesas,
cadeiras,



computador, impressoras, este mesmo espaço é utilizado para o
atendimento aos pais e responsáveis.



Sala da coordenação
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Sala da direção



Almoxarifado



Dois banheiros

b) espaço interno uso comum:


Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento
anteriormente era utilizado na realização de atividades diversas como:
projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca com acervo de livros
para empréstimo e de consulta dos educadores, composta por mesas,
armários de aço, TV, DVD, aparelho de som com CD, data show e lousa,
mas com a necessidade de atender a grande demanda do AGIII e nos
adequar a Lei nº 12.796, que torna obrigatória a oferta gratuita de
educação básica a partir dos 4 anos de idade, este espaço foi
transformado também em sala de aula onde trabalhamos com projeto de
salas ambientes.



Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função
de educar ebrincar, organizada de forma a atender as diferentes idades,
estruturada com armários, almofadas, tapetes, mesinhas, mobiliário de
uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da
brincadeira, através do qual a criança irá entender o mundo ao redor,
testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer as regras e
também criá-las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de
uma criança também são desenvolvidas durante o ato de brincar neste
espaço.



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



Refeitório infantil



Refeitório de funcionários



03 parques externos com brinquedos diversos



01 Quiosque



10 salas de aula sendo 02 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e
banheiros adaptados



02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais



Área externa com gramado

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

Quadro de salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de
cada Turma
ESPAÇO FÍSICO TURMA ATENDIDA HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SALA 1

AGI A

7h às 18h

SALA 2

AGI B

7h às 18h

SALA 3

AGI C

7h às 18h

SALA 4

AGII A

7h às 18h

SALA 5

AGII B

7h às 18h

AGIII A

7h às 11h

AGIII C

13h às 17h

SALA 8
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SALA 6

AGII C

7h às 18h

SALA 7

AGII D

7h às 18h

AGIII B

7h às 11h

AGIII D

13h às 17h

MULTIUSO

• Quadro de horário de professor.

Jornada Semanal de Trabalho Docente 22 h
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
CARGA HORÁRIA
TRABALHO COM A
TURMA
REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TOTAL

HORÁRIO

7h – 11h

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

FEIRA

FEIRA

FEIRA

FEIRA

FEIRA

4h

4h

4h

4h

4h

11h – 13h

20h

2h
4h

4h

6h

4h

TOTAL

2h
4h

22h

Professor
AGRUPAMENTO III- período tarde
Jornada Semanal de Trabalho Docente 22 h
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
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CARGA HORÁRIA
TRABALHO COM A
TURMA
REUNIÃO
PEDAGÓGICA

HORÁRIO

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

FEIRA

FEIRA

FEIRA

FEIRA

FEIRA

4h

4h

4h

4h

13h – 17h 4h

11h – 13h

TOTAL

20h

2h
4h

4h

6h

2h

4h

4h

22h

• Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil.

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AGRUPAMENTOS I e II – turma 1
Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
HORÁRIO

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

7h – 16h

7h – 16h

7h – 16h

7h – 16h

7h – 16h

HORA DO

11:30h

11:30h

11:30h

11:30h

11:30h

ALMOÇO

12:30h

12:30h

12:30h

12:30h

12:30h

TRABALHO
COM A TURMA

TOTAL

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AGRUPAMENTOS I e II – turma 2
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Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
HORÁRIO
TRABALHO COM A
TURMA

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

9h – 18h

9h – 18h

9h – 18h

9h – 18h

9h – 18h

12:30h

12:30h

12:30h

12:30h

12:30h

13:30h

13:30h

13:30h

13:30h

13:30h

HORA DO ALMOÇO
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1
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1

VICE DIRETOR

1

COORD./ ORIENTADOR PEDAGÓGICO

Nº

CARGO

PROFISSIONAIS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

11

PROFESSOR COM FORM. ED. ESPECIAL

1

CAPACIDADE DE
CARGO

ATENDIMENTO DA
UNIDADE

Nº DE
PROFISSIONAIS

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

324 À 373 ALUNOS

24

INFANTIL

JORNADA FORMAÇÃO
40

LIC.

HORAS

PEDAGOGIA

40

LIC.

HORAS

PEDAGOGIA

40

LIC.

HORAS

PEDAGOGIA

JORNADA
22

LIC.

HORAS

PEDAGOGIA

22

HÁB. ED.

HORAS

ESPECIAL

JORNADA

42
HORAS

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

Auxiliar Administrativo

1

40 horas

Ensino Médio
Completo

Porteiro

1

40 horas

Ensino Médio
Completo

Cozinheira

2

40 horas

Ensino Médio
Completo

Auxiliar de Cozinha

2

40 horas

Ensino Médio
Completo

13

CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA
diretoriasaojose@anabrasil.org
19 3291-1767
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento
Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José
CEP: 13057-163 – Campinas/ SP

Servente

4

40 horas

Ensino Médio
Completo

• Quadro de horário da equipe gestora.

Nº

CARGO

JORNADA

FORMAÇÃO

1

DIRETOR EDUCACIONAL

40 HORAS

LIC. PEDAGOGIA

1

VICE DIRETOR

40 HORAS

LIC. PEDAGOGIA

1

COORD./ ORIENTADOR PEDAGÓGICO

40 HORAS

LIC. PEDAGOGIA

• Quadro de horário de funcionários.



Profissionais que atuam na unidade educacional

• Composição dos colegiados da Unidade Educacional
As atividades iniciarão no dia 01 de Agosto de 2016, por isso a composição do
colegiado ainda não foi realizada.

Avaliação institucional participativa

• Auto avaliação dos colegiados da escola e da equipe educacional.
14

CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA
diretoriasaojose@anabrasil.org
19 3291-1767
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento
Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José
CEP: 13057-163 – Campinas/ SP

A auto avaliação da Unidade Escolar (UE) será o componente central que
confere estrutura
e coerência ao processo avaliativo, integrando todos os demais componentes da
avaliação institucional. A avaliação interna ou auto avaliação tem como principais
objetivos:


Produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de
atividades e

finalidades cumpridas pela UE,


Identificar as causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a
consciência

pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo,


Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores
institucionais,



tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar
acerca da

relevância de suas atividades de ensino, além de prestar contas à sociedade.
A avaliação interna ou auto avaliação será coordenada pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA) de cada UE; terá como apoiador o Orientador Pedagógico
(OP) da unidade, e apresentará em relatório as fortalezas e debilidades
institucionais, com críticas e sugestões de melhoramento ou, mesmo, de
providências a serem tomadas – seja pela própria instituição por meio da ação
orquestrada de seus atores, seja pelos órgãos competentes da SME.

15

CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA
diretoriasaojose@anabrasil.org
19 3291-1767
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento
Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José
CEP: 13057-163 – Campinas/ SP

Sua responsabilidade transversal precisa ter visibilidade e suporte operacional
da equipe gestora da UE. Cabe à CPA, também sistematizar e disponibilizar
informações da UE solicitadas pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizado
(NAED) e DEPE.
Uma vez aprovada pelo Conselho de Escola da UE, a CPA funcionará de forma
autônoma no âmbito de sua competência legal, fazendo ampla divulgação de
sua composição e de sua agenda. Ao final do processo de auto avaliação, a CPA
prestará contas de suas atividades ao Conselho de Escola e à Equipe Educativa
do

NAED,

apresentando

relatórios,

pareceres

e,

eventualmente,

recomendações.
Fica entendido, portanto, que uma vez concluída a avaliação da instituição em
sua etapa interna e externa, compete à equipe gestora da UE e do NAED a
responsabilidade pela (re)definição e implementação das políticas que o
processo avaliativo sugerir.
A CPA será constituída por um representante de cada segmento da UE: gestão,
professores, alunos, funcionários e pais. Estes representantes serão indicados
pelo Conselho de Escola da UE, preferencialmente, sendo membro do próprio
Conselho de Escola. O OP será membro nato da CPA, como apoiador,
qualificando o debate. Após constituída, os membros da CPA deverão eleger um
coordenador, para organizar as reuniões e as ações dos membros da CPA. A
Comissão Própria de Avaliação (CPA) deve contar, na sua composição, com um
representante por cada segmento da comunidade escolar, incluindo-se pais e
alunos. Estes representantes serão indicados pelo Conselho de Escola.
As definições quanto à dinâmica de funcionamento e modo de organização serão
objeto de regulação própria e aprovada pelo Conselho de Escola. Sendo assim,
sugere-se que os membros de uma CPA já tenham experiência de participação
no Conselho de Escola. O apoio do OP ao trabalho realizado pelas CPAs não
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deve, sob hipótese alguma, substituir a necessária participação dos outros
atores institucionais próprios, entretanto, o OP deverá buscar formação e
informação necessárias para qualificar o debate na CPA.
Requisitos para uma Avaliação Institucional Participativa:


A sensibilização



Roteiro de auto avaliação



Relatório



Divulgação

Em 2009, o NAED Sudoeste (Supervisores e Coordenadores Pedagógicos)
promoveram vários debates com Diretores e Orientadores Pedagógicos com
vistas a formular um documento inicial para desencadear a avaliação
institucional nas unidades educacionais.
O documento base para isso foi o Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
(MEC, 2009). Este documento amplia os indicadores (ou diretrizes/objetivos) de
aprendizagem das unidades educacionais.
Nessas reuniões, o documento supracitado passou por adequações, a partir das
intervenções dos Supervisores/ Diretores/ Coordenadores/ Orientadores
Pedagógicos. A versão final foi disponibilizada para as UEs do NAED-Sudoeste,
que utilizam, em três dias de RPAI (início do ano), a planilha para apurar a
opinião dos vários segmentos (professores, monitores, funcionários e pais).
Em 2011, não houve mais o atendimento à planilha, pois as unidades
entenderam que, embora o documento fosse extremamente importante para o
entendimento de dimensões e indicadores, esses indicadores poderiam variar
de unidade para unidade.
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Assim, as unidades decidiram continuar com a AI numa perspectiva em que o
próprio grupo formulasse questões para a avaliação da prática. As dimensões
do documento, porém, continuaram. Essas dimensões são as que se seguem:
1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS
3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES
4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS
6.

DIMENSÃO

FORMAÇÃO

E

CONDIÇÕES

DE

TRABALHO

DAS

PROFESSORAS/ES E DEMAIS PROFISSIONAIS
7.

DIMENSÃO

COOPERAÇÃO

E

TROCA

COM

AS

FAMÍLIAS

E

PARTICIPAÇÃO NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e
implantar um sistema avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis
sobre o desempenho do projeto pedagógico da unidade educacional, com o
objetivo de qualificar as suas ações de planejamento.
Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os
profissionais nas diferentes instâncias do sistema, de modo que o
desenvolvimento do aluno não repouse exclusivamente sobre a ação individual
de cada professor e, portanto, cada um de nós, nas diferentes instâncias do
sistema público da educação municipal, revisite a responsabilidade que
assumimos ao aderirmos profissionalmente ao contrato social que instituiu a
escola como o local onde se dá a aquisição de conhecimentos e saberes e de
atitudes em prol do bem comum.
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A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição
constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa
e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa
coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de
organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos
fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas,
de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade
educacional.
O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal
(docentes, discentes e corpo técnico-administrativo) quanto institucional, pelo
fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e autoconsciência
institucional. Sendo assim, ela buscará fornecer uma visão global sob uma dupla
perspectiva:
a) O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades,
funções e finalidades da unidade educacional, centrado em suas atividades de
ensino, projetos e formação continuada.
b) Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes,
funcionários, técnico-administrativos e membros da comunidade externa,
especialmente os pais.
Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização do
Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões
trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da comunidade escolar.
A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e
apresenta um Plano de Ação, resultado dos problemas identificados na
Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de superá-los ou
fortalecê-los.
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O Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos) de
aprendizagem. Mais amplo no sentido de que revela/trabalha os aspectos
institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a comunidade,
a cultura organizacional, as condições infraestruturais, entre outros.
Tão logo seja elaborado o Calendário escolar, reuniremos a equipe na data
estipulada pelo mesmo e seguiremos os passos abaixo descritos para a
realização da nossa primeira RPAI do ano:
1º Momento:
1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas,
2ª - análise – estabelecimento de relação entre:
a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,
b) o Plano de Ação da unidade educacional
c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o
que é da parte institucional (global) da unidade educacional, embora as fronteiras
entre elas são tênues.
3ª - seleção dos indicadores da avaliação que a UE considera pertinente à sua
realidade.
2º Momento:
O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais
relevantes à sua realidade sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem,
descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se avançou no semestre, o
que é preciso avançar pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e
recursos.
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• Processos de ensino e aprendizagem.

A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e
apresenta um quadro de metas, resultado dos problemas identificados na
Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de supera-los ou
fortalecê-los.
O Quadro de Metas, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos)
de aprendizagem. Mais amplo no sentido de que revela/trabalha os aspectos
institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a
comunidade, a cultura organizacional, as condições infra estruturais etc.
Entretanto, isto não quer dizer que Indicadores da Avaliação Institucional e
Indicadores de aprendizagem não se relacionem. Com certeza, um alimenta o
outro. Portanto, quando se realiza a Avaliação Institucional, avalia-se, passo-apasso, seus indicadores e também os da aprendizagem, inclusive os diversos
projetos que constituem o trabalho de gestão e pedagógico.
Sendo assim, seguiremos os seguintes passos para a realização da Avaliação
Institucional:
1º Momento:
1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas,
2ª - análise – estabelecimento de relação entre:
a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,
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b) o Quadro de metas da unidade educacional
c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o
que é da parte institucional (global) da unidade educacional, embora as
fronteiras entre elas são tênues.
3ª - seleção dos indicadores da avaliação que a UE considera pertinente à sua
realidade.
2º Momento:
O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais
relevantes à sua realidade sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem,
descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se avançou no semestre, o
que é preciso avançarpensando nos caminhos, objetivos, estratégias e
recursos.
As duas partes podem ser feitas simultaneamente ou uma de cada vez, em
momentos separados.
Ao desenvolver a avaliação, deverá ser feita a ata, ou seja, o registro tudo
para, posteriormente servir de parâmetros para as próximas avaliações e
depois compor o próximo Projeto Pedagógico.
A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá
como parâmetro para nortear o trabalho entre as fases de elaboração,
execução e conclusão do instrumento pedagógico.
O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde
são estabelecidas as ações prioritárias para melhorar o atendimento as
crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a execução do Projeto
Pedagógico.
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Ao finalizar cada trimestre, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto
concluído passará por uma avaliação reflexiva coletivo entre os pares
objetivando analisar os pontos forte e fracos detectados na execução da
proposta. Dessa forma, teremos ao término do ano letivo embasamento através
dos registros e observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos e quais
ações deverão ser replanejadas visando à melhoria da prática educacional,
levando-se em conta a criança enquanto sujeito da ação.
O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o
trabalho pedagógico da unidade escolar, será trimestralmente avaliado pelo
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) na pessoa do supervisor
da unidade educacional. Esta avaliação se dá através da análise de um
relatório onde as informações do trimestre como Acompanhamento do
Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, Proposta de atendimento de acordo
com o Planejamento para o ano, Matrícula e frequência, Matrícula ativas ao
final de cada mês, Matrículas por Ordem Judicial ao final de cada mês entre
outras, são relatados pela equipe gestora da unidade educacional por meio de
um relatório e encaminhados à supervisão que emitirá seu parecer,
encaminhando o mesmo à Coordenadoria de Educação Básica e
Coordenadoria de Convênios.
No final do ano letivo, a unidade educacional elaborará um Plano de Trabalho
constando relatório de todo o Projeto Pedagógico desenvolvido no decorrer do
ano. Este Plano de Trabalho é elaborado pela equipe gestora juntamente dom
a equipe pedagógica da unidade educacional.
O Plano de Trabalho finalizado será encaminhado à Coordenadoria Básica de
Educação e à Coordenadoria de Convênios para que seja avaliado e dado os
pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira feita pela instituição
no decorrer do projeto.
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Um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a qualificação
dos profissionais que trabalham com as crianças. Professoras bem formadas,
com salários dignos, que contam com o apoio da direção, da coordenação
pedagógica e dos demais profissionais – trabalhando em equipe, refletindo e
procurando aprimorar constantemente suas práticas – são fundamentais na
construção de instituições de educação infantil de qualidade.
Esse trabalho, que carrega consigo tanta responsabilidade, precisa ser
valorizado na instituição e na comunidade. Na instituição é preciso que as
condições de trabalho sejam compatíveis com as múltiplas tarefas envolvidas
no cuidado e na educação das crianças até seis anos de idade. Na
comunidade, é desejável que se estabeleçam canais de diálogo e comunicação
que levem as famílias e demais interessados a conhecer e melhor entender o
alcance do trabalho educativo que é desenvolvido com as crianças e o papel
desempenhado pelas professoras e demais profissionais na instituição.
Por sua vez, na relação com as famílias, da mesma forma que na atuação com
as crianças e colegas, as professoras e todos que trabalham na instituição de
educação infantil devem assumir uma postura profissional, fazendo
transparecer em suas atitudes a identidade de pessoas cientes da relevância
social do trabalho que realizam.
A unidade educacional fará a avaliação de desempenho dos profissionais
usando como parâmetro avaliativo os Indicadores da Qualidade da Educação
Infantil:
INDICADOR 6.2. Formação continuada
O 6.2.1. A instituição possui um programa de formação continuada que
possibilita que as professoras planejem, avaliem, aprimorem seus registros e
reorientem suas práticas?
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O 6.2.2. A formação continuada atualiza conhecimentos, promovendo a leitura
e discussão de pesquisas e estudos sobre a infância e sobre as práticas de
educação infantil?
O 6.2.3. As professoras são orientadas e apoiadas na inclusão de crianças com
deficiência?
O 6.2.4. Os momentos formativos estão incluídos na jornada de trabalho
remunerada dos profissionais?
O 6.2.5. A formação continuada promove conhecimento e discussão sobre as
diferenças humanas?
O 6.2.6. As professoras conhecem os livros acessíveis para crianças com
deficiência?
INDICADOR 6.3. Condições de trabalho adequadas
O 6.3.1. Há no mínimo uma professora para cada agrupamento de:
- 6 a 8 crianças até 2 anos (Saiba Mais 9)?
- 15 crianças até 3 anos?
- 20 crianças de 4 até 6 anos?
O 6.3.2. As professoras são remuneradas, no mínimo, de acordo com o piso
salarial nacional do magistério (Saiba Mais 10)?
O 6.3.3. A instituição conhece e implementa procedimentos que visam prevenir
problemas de saúde das professoras e demais profissionais?


Definição de indicadores de avaliação da qualidade do trabalho
pedagógico
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As Reuniões de Avaliação Institucional têm o papel de desenvolver e implantar
um sistema avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis sobre o
desempenho do projeto pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de
qualificar as suas ações de planejamento. Participar deste processo significa
favorecer uma interlocução entre os profissionais nas diferentes instâncias do
sistema, de modo que o desenvolvimento do aluno não repouse
exclusivamente sobre a ação individual de cada professor e, portanto, cada um
de nós, nas diferentes instâncias do sistema público da educação municipal,
revisite a responsabilidade que assumimos ao aderirmos profissionalmente ao
contrato social que instituiu a escola como o local onde se dá a aquisição de
conhecimentos e saberes e de atitudes em prol do bem comum.
A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição
constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade
educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza
informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações,
desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos
fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de
superação de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões
que definem a unidade educacional.
O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal
(docentes, discentes e corpo técnico-administrativo) quanto institucional, pelo
fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e autoconsciência
institucional. Sendo assim, ela buscará fornecer uma visão global sob uma
dupla perspectiva:
O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades,
funções e Finalidades da unidade educacional, centrado em suas atividades de
ensino, projetos e formação continuada.
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1. Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores,
estudantes, funcionários,
técnico-administrativos e membros da comunidade externa, especialmente os
pais.
Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização
do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas que são
reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da comunidade
escolar.

• Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

As atividades em nossa unidade irão iniciar no dia 01 de Agosto. Portanto
ainda não temos condições realizar o que foi solicitado neste item.

• Projetos desenvolvidos.

As atividades em nossa unidade irão iniciar no dia 01 de Agosto. Portanto
ainda não temos condições realizar o que foi solicitado neste item.

• Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou
em outros espaços.
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Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada
ao atendimento de crianças da faixa etária de 0 a 6 anos, é coerente pensarmos
nas características desta área da educação: idades específicas trazem
demandas especificas.
No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à
necessidade de estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho
com as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de forma que criemos
oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir com o mundo e
com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado para suas ações,
utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como
ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a
manifestação livre de toda cultura produzida no grupo.
A formação continuada de educadores pressupõe um processo político
pedagógico e implica na transformação de saberes já construído. Remete-nos a
Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma pedagogia transformadora e
a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela
envolvidos, por isso gera medo.
Sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo da
importância da formação em exercício, incentivando uma pedagogia da práxis
sem criar resistência ao processo de transformação.
Visando uma maior qualidade de atendimento educativo e a qualificação e
capacitação dos nossos profissionais, organizaremos as formações continuadas,
dentro do que rege as Diretrizes para a organização do Calendário Escolar da
Rede Municipal de Ensino de Campinas e para as equipes de apoio (cozinheira,
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aux. cozinha, serventes, porteiro, administrativo) serão promovidos cursos no
decorrer do ano dentro das dificuldades específicas de cada área
O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado
tanto dentro da sala de aula como fora dela. Partindo-se desse princípio,
entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando, discutindo,
refletindo suas práticas pedagógicas.
Nossa proposta dará ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico
par e passo com o Plano de Ensino das docentes.
As reuniões pedagógicas semanais acontecerão semanalmente, com 2 horas
consecutivas de duração para os docentes e 4h semanais para as monitoras de
ed. infantil.
Os registros das reuniões serão feitos através do livro ATA, onde cada professor
(aleatoriamente) registrará o que foi discutido e decido pela equipe, no final da
reunião todos os professores presentes assinarão o registro. Na reunião
posterior é lida a ATA anterior para que sejam retomados alguns assuntos
pendentes. Os assuntos que foram discutidos no TDC são levados às reuniões
da equipe Gestora.
Nos horários de formação semanal desenvolveremos a programação de temas
pertinentes a prática pedagógica a ser desenvolvida.
A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual
consiste em dar voz as experiências práticas e consequentemente, as demandas
formativas dos profissionais combinando tais relatos com conceitos relacionados
à educação infantil em geral. Também envolve a construção e uma postura de
educador pesquisador de sua própria prática em busca da melhoria em termos
de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua prática
pedagógica.
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• Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.



ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO REALIZADAS ENTRE O CONSELHO
DE ESCOLA E FAMILIAS

As mudanças ocorridas na sociedade têm trazido para a escola momentos de
grande instabilidade.
Diante dessa realidade, onde tem-se na escola alunos que não vêm sendo
assistidos, satisfatoriamente, pela sua família e cuja escola não comporta
sozinha tamanha tarefa, de forma que nem uma nem outra, vem
desempenhando, a contento, o seu papel e, considerando todos os
intervenientes decorrentes das exigências do mundo moderno, vê-se a
necessidade de reunir família e escola, num movimento de colaboração, a
reverem seus papéis, refletindo na e para ação, a fim de que, famíliaeducando-escola, principais interessados no processo ensino-aprendizagem,
possam suscitar as maiores e melhores mudanças na educação.
O termo “Integração”, na acepção da palavra, significa “tornar inteiro”,
“completar” (LUFT, 2000), e é esse o sentido desta busca, aproximando família
e escola, que a educação de uma venha a completar a educação da outra, e
que, juntas possam fortalecer-se enquanto instituições formadoras.
Família e escola estão vivendo a chamada “crise existencial”, a ineficácia de
ambas é tema de livros, artigos, discursos, onde permeiam expressões de
mudança como reinventar, reconceituar, rever, resgatar, transformar, ao lado
de outras expressões indicativas de mudança, como cooperação, coletivo,
humano, diversidade, comunidade, interação, afetividade, resiliência,
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flexibilização, abertura, participação, parcerias e tantas outras; de modo que, a
união, como um meio de minimizar esse quadro de crise, traz consigo a síntese
dessas expressões. Muitos desses termos, implícita ou explicitamente estão
presentes na fala Libâneo (2001, p.131-132) ao fazer referência à gestão
democrática:
A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade
escolar no processo de tomada de decisão, concebe a docência como trabalho
interativo, aposta na construção coletiva de objetivos e das práticas escolares,
no diálogo e na busca do consenso.
Os princípios da gestão democrática que será exercida em nossa unidade
escolar, apontam para ações pensadas e decididas no coletivo, dessa forma,
as atividades como: Semana da Família, Semana do Idoso, Escola Aberta,
Festa de encerramento e Festa da Família, as quais constam em nosso Projeto
Pedagógico, são amplamente discutidas e desenvolvidas junto com nosso
órgão de colegiados da unidade educacional, Conselho de Escola, aprovado e
executado par e passo durante o ano letivo.

Compromissos da Unidade Educacional.

• Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional

Toda proposta pedagógica deve considerar o bem estar da criança e dar
oportunidade a ela de ter uma nova infância. Precisamos pensar o Projeto
como lugar de cuidado e aprendizagem, um dependendo do outro em sua
totalidade. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
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considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das
crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas que
podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos
seguintes princípios educacionais:


o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,
religiosas, etc.;



o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento,interação e comunicação infantil;



o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à
comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à
estética;



a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas
mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie
alguma;



o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo,
de viver experiências prazerosas nas instituições.
A Educação Especial se fundamentará através dos princípios norteadores.
Além de seguir os princípios democráticos de igualdade, liberdade e respeito à
dignidade, a educação especial é regida por princípios norteadores, dentre eles
os mais citados são: princípios da normalização, integração e individualização.
Princípio da normalização consiste em proporcionar às pessoas com
necessidades especiais, as mesmas condições e oportunidades sociais,
educacionais e profissionais, assim como para qualquer outra pessoa, bem
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como o respeito que deve existir para com as diferenças de qualquer pessoa,
respeitando-se a individualidade de cada um. A ideia de normalização traz em
seu bojo dupla mensagem: “[...] uma referente às condições de vida (meios) e
outra à forma de viver (resultados)”.
O princípio da integração visa o estabelecimento de condições que facilitem a
participação da pessoa PNEE na sociedade, obedecendo aos valores
democráticos de igualdade, participação ativa e respeito a direitos e deveres
socialmente estabelecidos. O princípio da integração, muito estudado por três
décadas (1960 até 1990) abrange todo o processo educativo. Integrar não é
apenas colocar a pessoa com necessidades educacionais especiais em
qualquer grupo, consiste na aceitação naquele que se insere. O ideal de
integração ocorre em níveis progressivos desde a aproximação física, funcional
e social até a institucional. As diferenças individuais são valorizadas e
respeitadas no princípio da individualização. Individualizar o ensino significa
atender às necessidades de cada um, dar o que cada um precisa para seu
desenvolvimento pleno. A individualização pressupõe, portanto, a adequação
do atendimento educacional a cada um, respeitando seu ritmo e características
pessoais.

• Plano de ação da Unidade Educacional. (Completar o Quadro com os
seguintes dados: problemas identificados, prioridades estabelecidas,
metas definidas, ações, responsáveis, indicadores e cronograma).

As atividades em nossa unidade irão iniciar no dia 01 de Agosto. Portanto
ainda não temos condições realizar o que foi solicitado neste item.

• Plano financeiro: previsão de investimentos para aquisições,
manutenção e formação dos profissionais.
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Plano financeiro: Previsão de investimentos para aquisições,
manutenção e formação dos profissionais

Nosso plano financeiro para 2016 foi embasado a partir do recebimento da
verba anual a qual é recurso proveniente do convênio firmado ente a
Associação Nazarena Assistencial Beneficente e a Secretaria Municipal de
Educação.
Não são utilizados recursos próprios, visto que a Associação Nazarena
Assistencial é uma instituição sem fins lucrativos e não possui renda própria
para o desenvolvimento do programa.
No final de cada ano letivo, é solicitado pela Coordenadoria de Convênios a
elaboração do Cronograma de desembolso do ano seguinte para análise e
aprovação da coordenadoria. O mesmo é elaborado pela equipe financeira da
instituição em parceria com a equipe gestora, a qual aponta as necessidades
dos investimentos para o cumprimento da Proposta Pedagógica e o diagnóstico
levantado pelas avaliações dos colegiados ocorridas durante o ano.

Organização pedagógica da Unidade Educacional.

• Objetivos.



Objetivos da Educação Infantil

A prática da educação infantil, na unidade educacional, se organizará dentro
dos objetivos da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil de modo que a criança desenvolva:
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• 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;
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e
necessidades;
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita)
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a
compreender e ser compreendido,
expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu
processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua
capacidade expressiva;
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de
interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade.
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• Planos de Ensino de agrupamento em articulação com a Educação
Especial e as descrições de saberes, de acordo com as Diretrizes
Curriculares vigentes.

As professoras da unidade iniciarão suas atividades no dia 01 de Agosto.
Portanto os planos serão elaborados posteriormente.

• Plano de trabalho da Educação Especial.


Plano de trabalho Educação Especial

A educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos portadores de
necessidades especiais (LDB 9.394/96, V, art. 58). Sendo considerados alunos
com necessidades educacionais especiais aqueles que manifestem
comportamentos particulares que impeçam os encaminhamentos rotineiros das
práticas pedagógicas, pois é necessário que o professor faça ajustamentos
curriculares, sem os quais eles não conseguirão realizar as aprendizagens ao
nível de suas capacidades e potencialidades.
“O termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas
crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiências
ou dificuldades de aprendizagem. As escolas têm de encontrar maneiras de
educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiência graves”.
(Garcia, 2006)
A educação especial será conduzida pelos aspectos que visem à educação
inclusiva, nessa linha de pensamento, a educação inclusiva terá como ponto de
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partida o cotidiano: o coletivo, a escola e classe comum, onde todos os alunos
com necessidades educativas, especiais ou não, precisam aprender ter acesso
ao conhecimento, à cultura e progredir no aspecto pessoal e social. As crianças
com qualquer deficiência, independentemente de suas condições físicas,
sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças que têm as mesmas
necessidades básicas de afeto, cuidado e proteção, e os mesmos desejos e
sentimentos das outras crianças. Elas têm a possibilidade de conviver,
interagir, trocar, aprender, brincar e serem felizes, embora, algumas vezes, de
forma diferente. Essa forma diferente de ser e agir é que as tornam seres
únicos, singulares, elas devem ser olhadas não como defeitos, incompletude,
mas como pessoas com possibilidades diferentes, com algumas dificuldades,
que, muitas vezes, se tornam desafios com os quais podemos aprender e
crescer, como pessoas e profissionais que buscam ajudar o outro.
Nesse trabalho o cotidiano com os alunos portadores de necessidades
especiais e com os outros alunos serão indispensáveis ações e atividades que
visem à educação inclusiva, que são elas: O princípio da identidade: a
construção da pessoa humana em todos seus aspectos afetivos, intelectuais,
moral e éticos. A sensibilidade estética diz respeito à valorização da
diversidade para conviver com as diferenças, com o imprevisível, com os
conflitos pessoais e sociais, estimulando a criatividade para resolução dos
problemas. A construção de laços de solidariedade, atitudes cooperativas e
trabalho coletivo proporcionam maior aprendizagem para todos. A inclusão
significa a transformação da prática pedagógica, relações interpessoais
positivas, interação e sintonia professor-aluno, família-professor, professorcomunidade escolar. O projeto pedagógico garantirá adaptações necessárias
ao currículo, apoio didático especializado e planejamento, considerando as
necessidades educacionais de todos os alunos, oferecendo equipamentos e
recursos adaptados quando necessário. O professor da classe regular assume
a responsabilidade pelo trabalho pedagógico e recebe apoio do professor
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especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos para a identificação
das necessidades educacionais especiais na avaliação do processo de
desenvolvimento e aprendizagem e no planejamento e organização das metas.
O sucesso do processo de aprendizagem dependerá do projeto de inclusão,
que será o trabalho cooperativo entre o professor regular e o professor
especializado na busca de estratégias de ensino, alternativas metodológicas,
modificações, ajuste e adaptações na programação e atividades. Organização
da didática, do tempo e do espaço: Essa organização diz respeito à introdução
de recursos e materiais necessários para que a criança com necessidades
especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-se, de ajustes,
enriquecimentos ou modificações introduzidas nos procedimentos
metodológicos e didáticos adotados pela escola para o desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem; O tempo refere-se à rotina diária, que
deve acompanhar as demais crianças, porém quando necessário deverá ter um
apoio individualizado, Algumas crianças com deficiência poderão necessitar de
mais tempo para a construção de vínculos afetivos, para se sentirem seguras e
assim se adaptarem ao grupo e interagir com os colegas e professora,
daremos o tempo necessário, respeitando o ritmo de cada criança em vez de
retirar objetivos e conteúdo, objetivando resultados imediatos; E o espaço será
favorável para todo esse desenvolvimento, sendo um espaço inclusivo,
acolhedor, um ambiente estimulante que reforça os pontos fortes,
reconhecendo as dificuldades e se adaptando às peculiaridades de cada aluno.
As adaptações curriculares são estratégias para promover maior eficácia
educativa, a fim de contribuir, de forma mais coerente, com o sistema de
inclusão, as adaptações curriculares se caracterizam pela procura de uma
maior flexibilidade e dinamismo. A avaliação do desenvolvimento desses
alunos portadores de necessidades especiais acontecerá de forma global, de
maneira qualitativa dos aspectos referente à competência social, necessidades
emocionais, estilos cognitivos, forma diferenciadas de comunicação,
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elaboração e desempenho nas atividades, uma maior valorização das
potencialidades, das aptidões, dos interesses e do empenho do aluno com
necessidades educacionais especiais para a realização das atividades, na
participação nos projetos e trabalhos coletivos. Assim, o processo de avaliação
na perspectiva da educação inclusiva e da aprendizagem significativa não
estará centrado apenas no desenvolvimento de habilidades e competências,
nem na capacidade de assimilar conteúdos e acumular informações, mas sim
na possibilidade de pensar, fazer escolhas, agir com autonomia, relacionar-se
com o outro e com o objeto de conhecimento, de comunicar-se, expressar
sentimentos, ideias, resolver problemas, criar soluções, desenvolver a
imaginação, e ter realmente a participação da criança com necessidades
educacionais especiais nos momentos de aprendizagem.

• Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

A unidade ainda não possui Comissão Própria de Avaliação (CPA)

• Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional,
contendo: profissional envolvido, tempo, local, objetivos, metodologia e
indicadores para avaliação.
Não se aplica

• Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.
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Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos

A unidade educacional seguirá a RESOLUÇÃO SME Nº 21/2015, publicada em
16/09/2015, que dispõe sobre as diretrizes e as normas para a política de
atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do planejamento
anual para a organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da
matrícula das crianças nas unidades municipais, para o ano de 2016.
Agrupamento I – nascidos entre 01/07/2014 a 31/12/2016
Agrupamento II – nascidos entre 01/11/2012 a 30/06/2014
Agrupamento III – nascidos entre 01/04/2010 a 31/10/2012
Não existe um critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação
das turmas. Conforme as matriculas são efetivadas e renovadas nos períodos
determinados pela CEB – Coordenadoria de Educação Básica – as mesmas
são distribuídas nos agrupamentos de forma que todos atinjam a quantidade de
forma uniforme.
Adotamos um único critério, não colocar irmãos gêmeos na mesma sala de
aula, pois entendemos que ao separar os irmãos gêmeos em turmas
diferentes, preservamos a identidade de cada um e partindo também do
princípio que a semelhança física não é sinônimo de comportamento idêntico.
Eles têm maior propensão a ter afinidades, mas possuem personalidade,
temperamento e anseios distintos. Apesar dos gêmeos quase sempre terem
muitas afinidades e partilharem os mesmos interesses, fatos que os tornam
mais unidos ainda, cada um deles tem uma personalidade própria, um
temperamento diferente e anseios distintos. Em virtude desses aspectos,
podem ocorrer várias situações que se tornam evidentes no transcorrer do ano
letivo:
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1. A concorrência excessiva entre os irmãos;
2. O condicionamento por parte da criança de personalidade mais forte
sobre aquela que é mais passiva;
A superproteção ou a dependência de um pelo outro.
Eles se desenvolvem em "ritmos" desiguais, de tal maneira que algumas
noções já estão estabelecidas em um deles, enquanto que, no outro, ainda se
encontram em fase de desenvolvimento. Portanto, a melhor forma de lidar com
gêmeos ainda é a individual, em respeito às diferenças e necessidades de
cada um.

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

Contudo, até o momento não foi possível programar e realizar a formação dos
monitores, pois os mesmos são contratados por 40 horas semanais, o que não
nos permite, com o número de funcionários determinado pelo mesmo Termo,
manter o atendimento das crianças. A administração da ANA (Associação
Nazarena Assistencial) está em estudos financeiros para aumentar a carga
horária das monitoras para 42 horas semanais, distribuídas em 40 horas de
atendimento com as crianças e 2 horas para formação .Tão logo essa
determinação administrativa aconteça, estaremos executando o momento de
formação também dessas profissionais.
• Metodologia e registro dos processos avaliativos.

Indicação dos Processos de Avaliação de Aprendizagem
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A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e
apresenta um quadro de metas, resultado dos problemas identificados na
Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de supera-los ou
fortalecê-los.
O Quadro de Metas, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos)
de aprendizagem. Mais amplo no sentido de que revela/trabalha os aspectos
institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a
comunidade, a cultura organizacional, as condições infra estruturais etc.
Entretanto, isto não quer dizer que Indicadores da Avaliação Institucional e
Indicadores de aprendizagem não se relacionem. Com certeza, um alimenta o
outro .Portanto, quando se realiza a Avaliação Institucional, avalia-se, passo-apasso, seus indicadores e também os da aprendizagem, inclusive os diversos
projetos que constituem o trabalho de gestão e pedagógico.
Sendo assim, seguiremos os seguintes passos para a realização da Avaliação
Institucional:
1º Momento:
1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas,
2ª - análise – estabelecimento de relação entre:
a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,
b) o Quadro de metas da unidade educacional
c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o
que é da parte institucional (global) da unidade educacional, embora as
fronteiras entre elas são tênues.
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3ª - seleção dos indicadores da avaliação que a UE considera pertinente à sua
realidade.
2º Momento:
O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais
relevantes à sua realidade sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem,
descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se avançou no semestre, o
que é preciso avançar pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e
recursos.
As duas partes podem ser feitas simultaneamente ou uma de cada vez, em
momentos separados.
Ao desenvolver a avaliação, deverá ser feita a ata, ou seja, o registro tudo
para, posteriormente servir de parâmetros para as próximas avaliações e
depois compor o próximo Projeto Pedagógico.
A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá
como parâmetro para nortear o trabalho entre as fases de elaboração,
execução e conclusão do instrumento pedagógico.
O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde
são estabelecidas as ações prioritárias para melhorar o atendimento as
crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a execução do Projeto
Pedagógico.
Ao finalizar cada trimestre, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto
concluído passará por uma avaliação reflexiva coletivo entre os pares
objetivando analisar os pontos forte e fracos detectados na execução da
proposta. Dessa forma, teremos ao término do ano letivo embasamento através
dos registros e observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos e quais
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ações deverão ser replanejadas visando à melhoria da prática educacional,
levando-se em conta a criança enquanto sujeito da ação.
O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o
trabalho pedagógico da unidade escolar, será trimestralmente avaliado pelo
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) na pessoa do supervisor
da unidade educacional. Esta avaliação se dá através da análise de um
relatório onde as informações do trimestre como Acompanhamento do
Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, Proposta de atendimento de acordo
com o Planejamento para o ano, Matrícula e frequência, Matrícula ativas ao
final de cada mês, Matrículas por Ordem Judicial ao final de cada mês entre
outras, são relatados pela equipe gestora da unidade educacional por meio de
um relatório e encaminhados à supervisão que emitirá seu parecer,
encaminhando o mesmo à Coordenadoria de Educação Básica e
Coordenadoria de Convênios.
No final do ano letivo, a unidade educacional elaborará um Plano de Trabalho
constando relatório de todo o Projeto Pedagógico desenvolvido no decorrer do
ano. Este Plano de Trabalho é elaborado pela equipe gestora juntamente dom
a equipe pedagógica da unidade educacional.
O Plano de Trabalho finalizado será encaminhado à Coordenadoria Básica de
Educação e à Coordenadoria de Convênios para que seja avaliado e dado os
pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira feita pela instituição
no decorrer do projeto.
Um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a qualificação
dos profissionais que trabalham com as crianças. Professoras bem formadas,
com salários dignos, que contam com o apoio da direção, da coordenação
pedagógica e dos demais profissionais – trabalhando em equipe, refletindo e
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procurando aprimorar constantemente suas práticas – são fundamentais na
construção de instituições de educação infantil de qualidade.
Esse trabalho, que carrega consigo tanta responsabilidade, precisa ser
valorizado na instituição e na comunidade. Na instituição é preciso que as
condições de trabalho sejam compatíveis com as múltiplas tarefas envolvidas
no cuidado e na educação das crianças até seis anos de idade. Na
comunidade, é desejável que se estabeleçam canais de diálogo e comunicação
que levem as famílias e demais interessados a conhecer e melhor entender o
alcance do trabalho educativo que é desenvolvido com as crianças e o papel
desempenhado pelas professoras e demais profissionais na instituição.
Por sua vez, na relação com as famílias, da mesma forma que na atuação com
as crianças e colegas, as professoras e todos que trabalham na instituição de
educação infantil devem assumir uma postura profissional, fazendo
transparecer em suas atitudes a identidade de pessoas cientes da relevância
social do trabalho que realizam.
A unidade educacional fará a avaliação de desempenho dos profissionais
usando como parâmetro avaliativo os Indicadores da Qualidade da Educação
Infantil:
INDICADOR 6.2. Formação continuada
O 6.2.1. A instituição possui um programa de formação continuada que
possibilita que as professoras planejem, avaliem, aprimorem seus registros e
reorientem suas práticas?
O 6.2.2. A formação continuada atualiza conhecimentos, promovendo a leitura
e discussão de pesquisas e estudos sobre a infância e sobre as práticas de
educação infantil?

45

CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA
diretoriasaojose@anabrasil.org
19 3291-1767
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento
Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José
CEP: 13057-163 – Campinas/ SP

O 6.2.3. As professoras são orientadas e apoiadas na inclusão de crianças com
deficiência?
O 6.2.4. Os momentos formativos estão incluídos na jornada de trabalho
remunerada dos profissionais?
O 6.2.5. A formação continuada promove conhecimento e discussão sobre as
diferenças humanas?
O 6.2.6. As professoras conhecem os livros acessíveis para crianças com
deficiência?
INDICADOR 6.3. Condições de trabalho adequadas
O 6.3.1. Há no mínimo uma professora para cada agrupamento de:
- 6 a 8 crianças até 2 anos (Saiba Mais 9)?
- 15 crianças até 3 anos?
- 20 crianças de 4 até 6 anos?
O 6.3.2. As professoras são remuneradas, no mínimo, de acordo com o piso
salarial nacional do magistério (Saiba Mais 10)?
O 6.3.3. A instituição conhece e implementa procedimentos que visam prevenir
problemas de saúde das professoras e demais profissionais?


Definição de indicadores de avaliação da qualidade do trabalho
pedagógico

As Reuniões de Avaliação Institucional têm o papel de desenvolver e implantar
um sistema avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis sobre o
desempenho do projeto pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de
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qualificar as suas ações de planejamento. Participar deste processo significa
favorecer uma interlocução entre os profissionais nas diferentes instâncias do
sistema, de modo que o desenvolvimento do aluno não repouse
exclusivamente sobre a ação individual de cada professor e, portanto, cada um
de nós, nas diferentes instâncias do sistema público da educação municipal,
revisite a responsabilidade que assumimos ao aderirmos profissionalmente ao
contrato social que instituiu a escola como o local onde se dá a aquisição de
conhecimentos e saberes e de atitudes em prol do bem comum.
A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição
constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade
educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza
informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações,
desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos
fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de
superação de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões
que definem a unidade educacional.
O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal
(docentes, discentes e corpo técnico-administrativo) quanto institucional, pelo
fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e autoconsciência
institucional. Sendo assim, ela buscará fornecer uma visão global sob uma
dupla perspectiva:
O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades,
funções e finalidades da unidade educacional, centrado em suas atividades de
ensino, projetos e formação continuada.
1. Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores,
estudantes, funcionários,
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técnico-administrativos e membros da comunidade externa, especialmente os
pais.
Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização
do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas que são
reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da comunidade
escolar.

• Matriz Curricular.

Não se aplica.

• Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino.

PROJETO ANUAL - “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?”
Horas, minutos, segundos, estações do ano,
caprichos do clima...
Afinal, “Quanto tempo o tempo tem?”
A resposta para essa difícil questão será conhecida ao longo do novo projeto
da Educação Infantil, que tem como eixo principal, o tempo!
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Será uma verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que os
pequenos aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também
desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento, ciências, desenvolvimento
cognitivo, desenvolvimento motor e por meio de atividades criativas,
exploratórias, divertidas e motivadoras.
Embasado no livro Quanto tempo tem o tempo?, de Socorro Miranda, e tendo
em vista algumas observações e situações ocorridas nos últimos dias de aula,
percebemos esse interesse dos alunos em relação ao tempo. A questão se
fazia presente em todos os momentos: nas falas, questionamentos e
brincadeiras cotidianas do grupo, como por exemplo: Em determinada situação,
disseram quanto tempo poderiam ainda brincar no pátio? Ou quanto tempo
faltava para fazer tal trabalhinho? Ou quantos dias faltavam para fazer
determinada coisa? E ainda, quanto tempo falta para o meu pai vir me buscar?
Ou mesmo, por que temos que guardar os brinquedos agora? Por que está na
hora do almoço?
A partir dessas evidências que revelam o interesse dos alunos, que
construímos a proposta de trabalho denominada “Quanto tempo o tempo tem?
Alunos da educação infantil descobrem o tempo presente em suas vidas!”
Esse estudo objetivou desenvolver atividades relacionadas ao tempo, a fim de
permitir às crianças maior contato com as questões temporais, possibilitandolhes a compreensão da influência deste marcador em suas vidas, e como este
orienta a organização social bem como a sua própria rotina dentro da escola.
O problema adquire um sentido importante quando as crianças buscam
soluções e discutem-nas com as outras crianças. Não se trata de situações que
permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim daquelas que possibilitam
produzir novos conhecimentos a partir dos que já se tem e em interação com
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novos desafios. Neste processo, o professor deve reconhecer as diferentes
soluções, socializando os resultados encontrados. (BRASIL, 1998, p. 33).
No sentido de valorizar a ação do aluno como sujeito ativo, o Referencial
Curricular Nacional para a Educação infantil, v.1 (BRASIL, 1998) traz a
importância de identificar os conhecimentos prévios dos alunos, a fim de que
estas possam estabelecer relações entre os novos conteúdos e os
conhecimentos já construídos. Esse processo possibilitará aos alunos
modificarem seus conhecimentos prévios, ampliá-los com novas
aprendizagens. Desse modo, foi possível criar situações de aprendizagens, nas
quais puderam demonstrar e explicar seus conhecimentos por meio das
diversas linguagens e assim, socializar, no grupo, suas vivências e
experiências.
Sobre os processos de aprendizagem, ZABALA (2002) aponta que “a
aprendizagem não é simplesmente um acúmulo de saberes, e sim depende
das capacidades de quem aprende e de suas experiências prévias” (ZABALA,
2002, p. 64). Estas servem de base para a estruturação do novo conhecimento,
permitindo ao indivíduo aplicá-lo de modo a solucionar as diferentes situações
que lhe ocorrer.
No convívio social os alunos se deparam com uma série de regras e
convenções já estabelecidas: horários determinados, espaços delimitados, etc.
Nesse sentido, é importante que tenham a oportunidade de refletir sobre essas
questões, para que possam compreender a organização do grupo e descobrir
maneiras de interagir num espaço comum.
A vida cotidiana, na escola, é regulada e ordenada pela questão temporal e, o
relógio representa o artefato central. De acordo com Barbosa (2007).
“Ninguém pode negar o lugar de privilégio a esse objeto, que faz parte da vida
cotidiana, marcando o ritmo da ação, medindo os rituais e ordenando os ciclos
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da existência. Ele é um símbolo cultural e, também, um mecanismo de controle
social da duração do tempo”. (BARBOSA, 2007, p.139).
Nesse sentido, o desenvolvimento da temática em questão torna-se relevante e
necessária na medida em que possibilita a construção em relação às noções
de tempo e localização temporal, proporcionando o desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático, como também estimulando a investigação
científica e a busca pelo conhecimento através das atividades que serão
propostas.
A noção de tempo será explorada nos seus diversos aspectos: ordem,
sucessão, duração, simultaneidade e etc. Por exemplo: a sucessão dos dias
(ontem, hoje, amanhã); a duração das atividades (mostrando que existem
“diferentes tempos”, de acordo com o ritmo de cada pessoa); as noções de
presente, passado e futuro. E muitos outros aspectos.
Desta forma, o estudo possibilitara responder questões como: O que é o
tempo? Como marcamos o tempo? Para que serve o relógio? Que outros
instrumentos marcam o tempo? Como os povos antigos se orientavam no
tempo? Quais os tipos de relógios existem? Quais desses têm em sua casa?
Como acontece o dia e a noite? Dentre outras questões, as quais estiveram
orientadas por uma série de experiências. Destas destaca-se, resumidamente,
algumas das atividades a serem realizadas.
Segundo Bizzo (2009):
“É necessário dar voz ao aprendiz, que deve ficar consciente de como concebe
a realidade que conhece. Ao fazê-lo falar sobre suas ideias, elas se tornam
claras para o próprio sujeito. [...] Ao expor suas ideias, as crianças ficam
contentes e é possível que isto esteja associado com um tipo de prazer
parecido ao de montar um quebra-cabeça, uma satisfação intelectual” (Bizzo,
2009 p. 66).
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Objetivos:



Criar e desenvolver a noção temporal, através de diferentes situações
de aprendizagem.

Conhecer o relógio sua função e desenvolver a noção das horas e o porquê
que precisamos ser regrados e regularizados pelo tempo.





Perceber a diferença entre o dia e a noite, atribuindo objetos que
simbolizem estas diferenças.
Compreender que existem outras formas de marcar o tempo e não só o
relógio.
Conhecer as estações do ano e percebem que elas também determinam
um certo tempo e suas características.

Compreender que o relógio não existiu sempre e que antigamente as pessoas
se baseavam pelo sol e depois por outros instrumentos até o relógio ser
inventado e observar diferentes modelo.


Perceber que o tempo passa para todos que a cada ano somos um ano
mais velho e o que isso representa em nossa vidas.



Fazer a distinção do ontem, hoje e amanhã, conhecendo o presente,
passado e futuro, para conhecer esta noção temporal tão importante.

Tendo como norteador o tema Tempo, desenvolveremos o projeto dentro dos
trimestres da seguinte forma:
1º Trimestre
1. Linha do tempo de cada criança;
2. Estações do ano verão e outono e sua influência e hábitos;
3. Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016.
2º Trimestre
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1. Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação;
2. Estações do ano - outono e inverno e suas influências e hábitos;
3. Sustentabilidade Água – seu ciclo no passado, no presente e no futuro.
3º Trimestre
1.
2.
3.
4.

Estações do ano - primavera;
Psicomotricidade através da música;
Animais – criação e sua evolução desde os dinossauros;
Profissões diurnas e noturnas.

PROJETO SEMANAL - “SEXTA EM CENA”
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 lincados ao desenvolvimento trimestral dos
conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de
entendimento das mesmas.
Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os
espaços e os tempos.
O ambiente onde estudamos ou trabalhamos tem uma grande influência nos
processos de ensino e aprendizagem. Quanto mais agradável for esse
ambiente, maior será a probabilidade de se obter a qualidade na educação,
garantindo ainda a interação professor-aluno-conhecimento.
A partir da compreensão e do reconhecimento que o aspecto fisco do ambiente
exerce forte impacto sobre as ações das crianças e consequentemente sobre
sua aprendizagem, construiu-se uma proposta de organização do ambiente
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que atenda as crianças em sua plenitude, ou pelo menos, que favoreça um
melhor desenvolvimento infantil.
Considerando que o planejamento do espaço ou ambiente deve promover
segurança, confiança e provocar as diversas formas de expressão: plástica,
motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o trabalho com as
diferentes linguagens, é fundamental que o espaço promova o
desenvolvimento e a interação criança/criança; criança/adulto e criança/objeto,
assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a
promoção da identidade pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se
organizados para uma pedagogia da educação infantil, onde as ações de
cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as ações da família.
Para garantir tudo isto, organização e rotina são necessários, entretanto é
possível flexibilizar a organização dos diferentes espaços, criando diversos
ambientes desafiadores e criativos para as crianças utilizarem com mediação,
intervenção e participação do profissional da Educação Infantil.
O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III será realizado não
mais em salas fixas e sim em salas ambientes organizadas pelos Eixos da
Educação Infantil, contido em nosso Projeto Pedagógico:


Espaço Identidade, Autonomia e Linguagem - serão propostas
atividades, a fim de que as crianças possam experimentar e utilizar
recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias. Dessa
forma, dá-se oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de
valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de adquirirem hábitos
de auto cuidado e de aprenderem a respeitar regras básicas de convívio
social, familiarização com a imagem do próprio corpo, exploração de
gestos, posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na relação
com a brincadeira, com o jogo e com o outro.

Considerando a faixa etária e a oportunidade de ampliar a capacidade de
comunicação, neste espaço será realizado o trabalho com a oralidade, com a
leitura e com a escrita ocorre de forma integrada e complementar,
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potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens
exige das crianças. Trabalhar com textos que se sabe de cor (cantigas de roda,
parlendas, quadrinhas, poesias, músicas etc.) O trabalho com a oralidade,
leitura e escrita ocorre de forma integrada e complementar, potencializando os
diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens.


Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da
capacidade de ouvir, perceber e discriminar diferentes gêneros, estilos e
ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se limitem ao
repertório infantil. A criança brinca, percebe e expressa sensações
sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica.

Propiciar as crianças a oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais
diversos para explorarem suas características, propriedades e as
possibilidades de manuseio que eles oferecem; criarem desenhos, pinturas,
colagens e modelagens, usando seu repertorio; explorarem espaços
bidimensionais e tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem
suas produções, bem como as de outras crianças e da Arte em geral.


Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste
espaço, a ampliação de suas experiências, favorecendo a construção do
conhecimento sobre o mundo social e natural, formular perguntas,
confrontar ideias, buscar soluções para que, posteriormente e
gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe
e, ainda possam explorar e estabelecer relações com o ambiente e as
diferentes formas de vida.

• Calendário Escolar.



Calendário Escolar
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O Calendário Escolar da unidade educacional será elaborado dentro da
RESOLUÇÃOSME de 2016 que dispõe sobre as diretrizes para a organização
do calendário escolar das Unidades Educacionais das Entidades Conveniadas
e os CEIs Naves Mãe no corrente ano publicada em Diário Oficial do município.
Após finalizado pela gestão da unidade educacional, será encaminhado para
análise e parecer da supervisão.

• Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade
Educacional.


Plano de trabalho dos gestores da unidade educacional

Pensar na gestão escolar para as escolas de educação infantil é uma tarefa
que merece ser vista e vivenciada por todos aqueles que têm compromisso na
formação do cidadão numa sociedade onde ainda prevalece a exclusão e a
falta de cidadania. E é na confrontação com os desafios postos, que pedem
uma radical mudança nos conceitos do dirigir a instituição, ou melhor,
administrar a escola para atingir os objetivos propostos num mundo de
mudanças.
Gestão é uma soma de esforços e uma constante atualização/estudos. Ela
procura associar a teoria e a prática na busca da compreensão dos processos,
através de uma leitura da realidade, buscando indicadores para implementar
ações, permitindo a reflexão sistemática da prática, à discussão dos
encaminhamentos e das referências que constituem o processo de gestão.”
Neste sentido devemos pensar a gestão, segundo Paro (2001):
“Gestão é uma prática social e política, e, por isso contraditória e parcial,
podendo gerar
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formas autoritárias ou participativas. No sentido restrito da administração, seu
caráter contraditório é reforçado pelo confronto dos interesses de classe no
interior dos processos de trabalho coletivo. O que vai definir o perfil de uma
administração, se autoritária ou democrática, se reiterativa e conservadora ou
criativa e progressista, será a qualificação de seus fins e a escolha dos
processos utilizados”.
Portanto, a fim de atingir uma gestão democrática, a equipe gestora terá como
objetivo:


Promover o trabalho em equipe, valorizando as potencialidades de cada
funcionário;



Dar continuidade ao trabalho nos diferentes espaços da Unidade,
equipando os mesmos, quando necessário;



Promover momentos de integração família/escola;



Trabalhar junto com as famílias a fim de conscientizá-las da importância
dos colegiados e da participação em relação à educação das crianças,
incentivando-as a frequentarem as reuniões de pais e educadores;



Zelar pelo prédio e infraestrutura do mesmo, a fim de adequá-lo de
forma a atender as necessidades da Proposta Pedagógica;



Acompanhar as atividades pedagógicas nos diferentes espaços;



Participar das reuniões pedagógicas;



Incentivar e promover a formação de trabalho dos funcionários;



Avaliar as ações propostas com toda a comunidade escolar e entorno;



Diagnosticar as necessidades da escola;



Estimular a criatividade dos profissionais da unidade;



Valorizar a eficiência do trabalho conjunto;



Promover a divulgação de experiências bem sucedidas.



Fazer a ligação entre as demandas da equipe de profissionais da
unidade escolar e as orientações e determinações dada pela SME e
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Naed Sudoeste através da participação ativa em reuniões e outros
espaços de debate.


Coordenar os trabalhos de elaboração e efetivação do Projeto
Pedagógico promovendo a integração e a participação de todos os
envolvidos neste processo educacional;



Garantir que todos os que trabalham na unidade escolar exerçam função
educativa em relação à criança, tratando-a como prioridade através de
atitudes de respeito e de responsabilidade nos momentos de suprir as
suas necessidades educacionais e do cuidar;



Administrar os recursos humanos da unidade escolar de forma a
proporcionar condições de desenvolvimento profissional destes e
equipando de forma adequada as condições físicas ao trabalho com as
crianças atendidas;



Cuidar para que haja a participação da comunidade escolar, através do
Conselho de Escola, os debates e tomadas de decisões da escola que
de tal forma venha fortalecer o alcance ao projeto pedagógico, o qual a
cada ano se reestrutura;



Gerenciar a verba de forma transparente e na direção de promover
recursos pedagógicos adequado a faixa etária da clientela atendida pela
unidade escolar.

Semanalmente a equipe gestora da unidade educacional se reunirá nas
dependências da direção para discussões pertinentes do cotidiano escolar e
dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao
funcionamento da unidade e questões que envolvam o desenvolvimento e
andamento do Projeto Pedagógico. Participarão destas reuniões a direção, vice
direção e orientadora pedagógica e convidados que sejam relevantes para a
discussão e tomada de decisões.
A comunicação entre a equipe será feita diariamente através de conversas
relatando-se as necessidades imediatas e acontecimentos relevantes. Sempre
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que necessário a equipe gestora se reunirá com os demais integrantes que
compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao
trabalho em andamento e tais encontros serão registrados em impresso próprio
para que posteriormente não haja dupla interpretação do que foi discutido nas
reuniões.

• Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da
Unidade Educacional.

1. Organização Pedagógica da unidade educacional


Objetivos da Educação Infantil

A prática da educação infantil, na unidade educacional, se organizará dentro
dos objetivos da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil de modo que a criança desenvolva:
• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas
limitações;
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo
sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de
comunicação e interação social;
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• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais,
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se
cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio
ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e
necessidades;
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita)
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a
compreender e ser compreendido,


expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar
no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez
mais sua capacidade expressiva;

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


Propósitos educativos da unidade educacional

Toda proposta pedagógica deve considerar o bem estar da criança.
Precisamos pensar o Projeto como um processo em que cuidado e
aprendizagem, dependem um do outro. O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil, considerando as especificidades afetivas, emocionais,
sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das
experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania
devem estar embasadas nos seguintes princípios educacionais:
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o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,
religiosas, etc.;



o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;



acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à
comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à
estética;



a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas
mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie
alguma;



o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo,
de viver experiências prazerosas nas instituições.
A Educação Especial se fundamentará através dos princípios norteadores.
Além de seguir os princípios democráticos de igualdade, liberdade e respeito à
dignidade. A educação especial é regida por princípios norteadores, dentre eles
os mais citados são: princípios da normalização, integração e individualização.
Princípio da normalização consiste em proporcionar às pessoas com
necessidades especiais, as mesmas condições e oportunidades sociais,
educacionais e profissionais, assim como para qualquer outra pessoa, bem
como o respeito que deve existir para com as diferenças de qualquer pessoa,
respeitando-se a individualidade de cada um. A ideia de normalização traz em
seu bojo dupla mensagem: “[...] uma referente às condições de vida (meios) e
outra à forma de viver (resultados)”.
61

CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA
diretoriasaojose@anabrasil.org
19 3291-1767
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento
Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José
CEP: 13057-163 – Campinas/ SP

O princípio da integração visa o estabelecimento de condições que facilitem a
participação da pessoa PNEE na sociedade, obedecendo aos valores
democráticos de igualdade, participação ativa e respeito a direitos e deveres
socialmente estabelecidos. O princípio da integração, muito estudado por três
décadas (1960 até 1990) abrange todo o processo educativo. Integrar não é
apenas colocar a pessoa com necessidades educacionais especiais em
qualquer grupo, consiste na aceitação naquele que se insere. O ideal de
integração ocorre em níveis progressivos desde a aproximação física, funcional
e social até a institucional. As diferenças individuais são valorizadas e
respeitadas no princípio da individualização. Individualizar o ensino significa
atender às necessidades de cada um, dar o que cada um precisa para seu
desenvolvimento pleno. A individualização pressupõe, portanto, a adequação
do atendimento educacional a cada um, respeitando seu ritmo e características
pessoais.


Organização Pedagógica dos tempos e espaços escolares

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada
ao atendimento de crianças da faixa etária de 0 a 6 anos, é coerente
pensarmos nas características desta área da educação: idades específicas
trazem demandas especificas.
No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à
necessidade de estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no
trabalho com as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de forma
que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir
com o mundo e com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado
para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de
expressão tendo como ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor,
abrir caminhos para a manifestação livre de toda cultura produzida no grupo.
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A formação continuada de educadores pressupõe um processo político
pedagógico e implica na transformação de saberes já construído. Remete-nos
a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma pedagogia transformadora
e a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela
envolvidos, por isso gera medo.
Sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo da
importância da formação em exercício, incentivando uma pedagogia da práxis
sem criar resistência ao processo de transformação.
Visando uma maior qualidade de atendimento educativo e a qualificação e
capacitação dos nossos profissionais, organizaremos as formações
continuadas, dentro do que rege as Diretrizes para a organização do
Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas e para as
equipes de apoio (cozinheira, aux. cozinha, serventes, porteiro, administrativo)
serão promovidos cursos no decorrer do ano dentro das dificuldades
específicas de cada área, e pensar sua prática e proporcionar a suas crianças
a oportunidade de sentirem de serem protagonistas dos seus saberes.

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado
tanto dentro da sala de aula como fora dela. Partindo-se desse princípio,
entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando,
discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas.
Nossa proposta dará ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico
par e passo com o Plano de Ensino das docentes.
As reuniões pedagógicas semanais acontecerão semanalmente, com 2 horas
consecutivas de duração para os docentes e 4h semanais para as monitoras
de ed. infantil.
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Os registros das reuniões serão feitos através do livro ATA, onde cada
professor (aleatoriamente) registrará o que foi discutido e decido pela equipe,
no final da reunião todos os professores presentes assinarão o registro. Na
reunião posterior é lida a ATA anterior para que sejam retomados alguns
assuntos pendentes. Os assuntos que foram discutidos no TDC são levados às
reuniões da equipe Gestora.
Nos horários de formação semanal desenvolveremos a programação de temas
mencionada no item anterior deste documento.
A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual
consiste em dar voz as experiências práticas e consequentemente, as
demandas formativas dos profissionais combinando tais relatos com conceitos
relacionados à educação infantil em geral. Também envolve a construção e
uma postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca da
melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se
consciente de sua prática pedagógica.
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