
5 
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 

Ano 2019 

EMEB 

Luiz 

GushiKen 



6 
 

Sumário 
Introdução ....................................................................................................................................8 

Biografia do Patrono ..................................................................................................................10 

1. Identificação da Unidade Escolar .......................................................................................11 

2. Organização administrativa ................................................................................................11 

2.1. Quadro de classes: ..........................................................................................................12 

2.2. Infraestrutura: ............................................................................................................12 

3. Equipe Escolar ....................................................................................................................14 

3.1. Atribuições da Equipe Gestora ...................................................................................14 

3.2. Plano de ação para comunidade escolar ....................................................................17 

3.3. Associação de Pais e Mestres – APM ..........................................................................19 

4. Diagnóstico .........................................................................................................................20 

4.1. Caracterização da Unidade Escolar .............................................................................20 

4.2. Caracterização da Comunidade ..................................................................................23 

4.3. QUADROS DE IDENTIFICAÇÃO: FUNCIONÁRIOS, CE, APM... .......................................24 

5. Marco Referencial ..............................................................................................................33 

Fundamentos .........................................................................................................................33 

6. Concepção Pedagógica .......................................................................................................34 

7. Diretrizes ............................................................................................................................36 

7.1. Gestão democrática ...................................................................................................36 

7.2. Qualidade Social da educação por meio da Prática ....................................................40 

7.3. Acesso, Permanência e Sucesso escolar .....................................................................44 

8. Organização e Desenvolvimento do Trabalho Pedagógico .................................................46 

8.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS BEBÊS ...........................46 

8.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS ..............................................................................................................................48 

8.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS PEQUENAS ..50 

9. Projetos coletivos ...............................................................................................................53 

9.1. Projeto Multicultural: .................................................................................................53 

9.2. Projeto de Literatura Autor do Mês: ..........................................................................55 

9.3. Projeto sobre Educação Ambiental: Sustente a ideia .................................................55 

9.4. Projeto Despedida das turmas de Infantil V: ..............................................................58 

9.5. Dia da Família: ............................................................................................................59 

10. Projeto de formação dos professores ............................................................................59 

10.1. Creche ....................................................................................................................59 

10.2. Pré-escola ...............................................................................................................63 



7 
 

11. Rotina .............................................................................................................................66 

11.1. Período de Adaptação – há que se acolher bem e com afetividade .......................66 

11.2. A rotina diária .........................................................................................................72 

11.3. Organização da Rotina ............................................................................................72 

11.4. Para organização da rotina de sala de aula consideramos fundamentais os 

seguintes conteúdos: .............................................................................................................73 

11.5. Sobre os espaços coletivos: ....................................................................................73 

11.6. Grades de horários .................................................................................................75 

11.7. A COMPREENSÃO DA ROTINA ................................................................................81 

12. Organização do tempo didático na rotina ......................................................................83 

12.1. ATIVIDADES PERMANENTES: ..................................................................................83 

12.2. SEQUENCIADAS: .....................................................................................................83 

12.3. PROJETOS: ..............................................................................................................84 

13. Avaliação das aprendizagens das crianças......................................................................86 

13.1. Portfólios: ...............................................................................................................86 

13.2. Relatório Individual: ...............................................................................................87 

14. Acompanhamento dos instrumentos metodológicos ....................................................87 

14.1. Observação .............................................................................................................87 

14.2. Registro ..................................................................................................................89 

14.3. Reflexão ..................................................................................................................90 

14.4. Planejamento .........................................................................................................91 

15. Avaliação institucional ....................................................................................................92 

Bibliografia .................................................................................................................................93 

Anexos ........................................................................................................................................95 

 Calendário escolar 2019 homologado: ...........................................................................95 

 Órgãos Colegiados: inserir quadros ................................................................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Introdução 
 

 

A proposta pedagógica na EMEB Luiz Gushiken está alicerçada na ideia em 

que a educação é um processo social, as pessoas se educam e são educadas 

cotidianamente nas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no 

lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e privados e também nas 

interações com as informações a partir de diferentes tecnologias. 

A educação é um bem público e um valor comum a ser compartilhado com 

todos, pois é um direito das crianças, bebês e adultos, tendo importante papel na 

constituição subjetiva de cada sujeito e possibilitando a qualquer um a sua inserção 

social. 

Isto posto, nós da EMEB Luiz Gushiken estamos propondo que os espaços 

educativos desta unidade escolar possam favorecer o que acima já fora descrito, ou 

seja, a convivência criança/criança, adulto/criança e adulto/adulto de diferentes idades, 

gêneros, etnias / raças, culturas e condições socioeconômicas, configurando um 

espaço público e coletivo de produção de conhecimento e cultura, alicerçados no ato 

de brincar. 

O trabalho intencional da Educação Infantil, envolvendo a creche e o pré-

escola, propõe situações de interação que qualifiquem e ampliem as experiências e 

aprofundem os desejos de conhecimentos infantis, pretende romper com as ações 

espontaneistas, coercitivas, antecipatórias e compensatórias, reconhecendo a criança 

a partir de seu pertencer social e historicamente construído.  

A construção do significado de pertencimento realiza-se na constituição das 

identidades pela dialogicidade das diferenças através da humanização das relações. 

Assim sendo, a humanização da instituição educativa envolve o respeito à criança 

enquanto sujeito de direitos e possibilita a construção da autonomia, cooperação, 

criticidade, responsabilidade, solidariedade, portanto, a formação da cidadania. 

 As crianças são capazes, inteligentes, curiosas, ressignificam a visão de 

mundo, se apropriam e produzem cultura. A compreensão e a dinamização das 

relações do cotidiano da Educação Infantil impõem a reflexão a todos os integrantes 

da comunidade educativa que por meio de encontros e da formação permanente 

proporão mudanças nas práticas educativas. 

 A construção do Projeto Pedagógico deve contemplar a cultura da infância, 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 
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parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 

promover o desenvolvimento integral das crianças.  

A infância é vista aqui, como tempo da brincadeira, exploração e organização 

do mundo em que a criança como protagonista ganha voz, não se limitando à 

apropriação de uma pauta de vida experimentada ou observada por outrem, mas 

podendo alargar e intensificar a criação de sentidos e significados na relação com o 

outro e com o mundo. 

 Cabe aos profissionais da Educação Infantil, em suas parcerias com as 

crianças e os demais  adultos ou responsáveis envolvidos no processo, a organização 

do tempo, do espaço, materiais, situações e atividades significativas para o tempo da 

infância, e das relações, garantindo os direitos da criança brincar, interagir com as 

múltiplas linguagens (desenho, pintura, modelagem, classificação, jogos, brincadeiras, 

música, expressão corporal, fenômenos da natureza entre outros), recuperando as 

narrativas infantis, suas experiências, historicidade e memória; expressar-se , 

compreender e transformar a realidade, criar e recriar saberes; subvertendo a história 

e agindo como sujeito perante ela. Assim, envolvendo todas as dimensões humanas: 

cognitiva, afetiva, lúdica, imaginária, expressiva, criativa e linguística. 
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Biografia do Patrono 
 

 

Luiz Gushiken 

 

A escola foi denominada EMEB Luiz Gushiken em homenagem póstuma a este 

deputado federal que exerceu três legislaturas, de 1987 a 1999. 

Nascido na pequena cidade de Osvaldo Cruz era o primogênito dos sete 

filhos do fotógrafo e violinista Shoei Gushiken e Setsu Gushiken, imigrantes 

japoneses de Okinawa. 

Dono de uma biografia invejável foi estudante de filosofia, funcionário do Banco 

Banespa e fez carreira como sindicalista, mas formou-se em administração pela 

fundação Getúlio Vargas. 

Em 2002 foi Ministro-Chefe da Secretaria de comunicação e Gestão estratégica 

da Presidência da República, teve trocar sua bucólica chácara em Indaiatuba (SP) 

pelo burocrático gabinete da Esplanada dos Ministérios. 

Luiz Gushiken morreu em 13 de setembro de 2013, aos 63 anos, no Hospital 

Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado, em estado grave, em 

consequência de um câncer no aparelho digestivo, contra o qual lutava desde 2002.  

Com sua determinação e engajamento e dedicação pela classe trabalhadora 

brasileira, foi peça fundamental nas conquistas sociais e econômicas que o Brasil teve 

na década de 2010. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_japonesa_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_japonesa_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Okinawa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_S%C3%ADrio-Liban%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_S%C3%ADrio-Liban%C3%AAs
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1. Identificação da Unidade Escolar 
 

EMEB Luiz Gushiken 

ENDEREÇO: Rua Volta Redonda - nº 207 -CEP: 09852-700 

TELEFONE: 4122-1341 /4122-4285 

BAIRRO: Parque Hawaí– São Bernardo do Campo 

Inauguração: 27/ 09 / 2014 

Funcionamento: 29/ 09 / 2014 

 

2. Organização administrativa 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Das 7h00 às 18h00 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA: Das 7h30 às 17h30 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS:  

 Das 7h30 às 17h30 (Creche); 

 Das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 (Pré-escola)  
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2.1. Quadro de classes: 

 

2.2. Infraestrutura: 
2.2.1. Espaço físico: 

 16 salas de aula; 

 2 ateliês; 

 3 Solários; 

 1 Biblioteca; 

 1 Sala de convivência; 

 14 Banheiros adaptados para as crianças com compartimentos próprios; 

  10 Banheiros para adultos; 

 1 parque interno; 

 1 parque externo; 

 1 refeitório. 

SALA 08 SALA 07 SALA 06 SALA 05

BERÇÁRIO INICIAL - A BERÇÁRIO INICIAL - B BERÇÁRIO FINAL - A BERÇÁRIO FINAL - B

KARINA E GISELE CLAUDIA E MANHA TATIANA P. E GISELE A. TELMA E ANDREIA R.

ALECSANDRA E MATEUS ALBERTO E ALINE Mª ELIANA E ROSILDA HOSANA M. E Mª ELIANA L.

SALA 01 SALA 02 SALA 03 SALA 04

INFANTIL 1-A INFANTIL 1-B INFANTIL 1-C INFANTIL 1-D

MARLEIDE E ELAINE EDNA E TAIS M. TATIANA K. E MIRIAN ROSANA S. E JAQUELINE

ADRIANA Mª CECILIA PRISCILA JOSELAINE

SALA 16 SALA 15 SALA 14 SALA 13

INFANTIL 2-F INFANTIL 2-E INFANTIL 2-D INFANTIL 1-F

ANA PAOLA E SUZANA ANDREIA C. E EUNICE HELLEN E CELIA CLAUDETE E RITA

ANGELICA CIDA DUDA ESMERALDA

SALA 09 SALA 10 SALA 11 SALA 12

INFANTIL 2-A INFANTIL 2-B INFANTIL 2-C INFANTIL 1-E

JACY E SHEILA THAIS E SILVANA ANTONIA E JANAINA G. MARCIA L . E HOSANA F.

GORETE WALMIRA CATILENE DEBORA

SALA 24 SALA 23 SALA 22 SALA 21

INFANTIL 3-C INFANTIL 3-B INFANTIL 3-A INFANTIL 4-C

LILIANE FABIANA LUCIANA ELIANE

GABRIELE ADRIANA

INFANTIL 3-E INFANTIL 3-D INFANTIL 4-F INFANTIL 4-E

VANESSA ROSA MONICA ANDREIA PATRICIO ADRIANA BOY

LIDIANE

SALA 17 SALA 18 SALA 19 SALA 20

INFANTIL 5-A INFANTIL 5-B INFANTIL 4-A INFANTIL 4-B

JANAINA NAKAMURA JAMILE CONCEIÇÃO IARA

GISLAINE FRANCISCA

INFANTIL 5-C INFANTIL 5-D INFANTIL 5-E INFANTIL 4-D

CLEIDE LUCIA SABRINA ROSANA VICENTE

GISLAINE FRANCISCA

M

A

N

H

Ã

M

A

N

H

Ã

M

A

N

H

Ã

T

A

R

D

E

T

A

R

D

E

T

A

R

D

E

MAPA DAS SALAS - 2019

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

3º PAVIMENTO

M

A

N

H

Ã

M

A

N

H

Ã

M

A

N

H

Ã

T

A

R

D

E

T

A

R

D

E

T

A

R

D

E



13 
 

 

2.2.2. Recursos materiais: 

2.2.2.1. Áudio Visuais:  

 1 Data show; 

 1 Televisor; 

 12 Computadores 

 

2.2.2.2. Espaços Internos: 

a) Parque interno: 

 2 escorregadores; 

 5 cavalinhos gangorras; 

 1 piscina de bolinhas 

 

b) Espaço motoca: 

 60 motocas; 

 

c) Brincadeira simbólica 

 6 jogos de panelinhas; 

 4 ferros de passar; 

 2 tábuas de passar; 

 6 batedeiras; 

 4 caixas registradoras. 

 

d) Corpo e movimento: 

 40 bolas de tamanhos variados; 

 1 túnel; 

 Boliche; 

 Peteca; 

 Bambolês; 

 Bolinha de sabão; 

 Balanço de pneus; 

 Cones. 

 

2.2.2.3. Espaços Externo: 

a) Parque externo: 

 3 balanços; 



14 
 

 1 casinha de madeira; 

 2 cavalinhos; 

 2 escorregadores; 

 1 trepa-trepa; 

 Cavalinhos de madeira. 

 

b) Solário: 

 1 cavalinho de madeira; 

 Estrutura de madeira e ferro em formato de aranha. 

 

3. Equipe Escolar 

 

3.1. Atribuições da Equipe Gestora 
 

Atribuições da Equipe de Gestão: É de responsabilidade da equipe de gestão 

todo gerenciamento da Unidade Escolar, promovendo e garantindo os princípios 

democráticos e participativos, envolvendo toda a equipe. Na equipe de Gestão cada 

profissional tem as responsabilidades compartilhadas, porém definidas em suas 

especificidades de atuação. 

 

 

Diretora: 

Carla 

-Acompanhamento geral de todas as ações da U.E.; 

-Planejamento e execução das reuniões de equipe gestora. 

-Planejamento e execução das reuniões formativas com a Equipe de Apoio, da 

Equipe da Cozinha, dos Oficiais e acompanhamento sistemático do trabalho 

dessa equipe (parceria com a vice-diretora). 

-Comunicados internos da U.E. e comunicação de informações à comunidade. 

-Organização periódica do quadro de avisos que comunicam o trabalho 

pedagógico, APM (da secretaria, da comunidade e outros) – parceria com os 

oficiais. 

-Saídas de até 3h – gerenciamento. 

-Folhas de frequência (parceria com a oficial). 

-Fluxo de redes e comunicados. 
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-Trâmites administrativos pertinentes a APM. 

-Planejamento e execução de reuniões com APM / Conselho de Escola 

(periodicidade mensal). 

-Gerenciamento de verbas da APM. 

-Registros de Atas APM / Conselho de Escola. 

-Aquisições via APM – planejamento e execução em parceria com a equipe 

gestora. 

-Prestação de contas APM, em HTPC e disponibilizar atas em mural para 

conhecimento de todos. 

-Organização de horários de trabalho em parceria com a equipe gestora. 

-Acompanhamento e participação nas Reuniões Pedagógicas. 

-Ocorrências com alunado. 

-Matrícula de alunos em parceria com a CP e PRCP (encaminhamento para as 

turmas) 

-Atendimento da Orientadora Pedagógica. 

-Participação em reuniões e formações mediante convocação via rede pela SE. 

-Organização de materiais de consumo. 

-Orçamentos para aquisição de materiais, brinquedos, etc. para U.E. 

-Retirada e encaminhamento de materiais e/ou documentos na SE 

(semanalmente). 

 

 

 

Vice-

Diretora: 

Vanessa 

-Agendamento de faltas e abonadas, organização das substituições de 

professores e auxiliares. 

-Dietas especiais – acompanhamento. 

-Acompanhamento da rotina de alimentação. 

-Acompanhamento da limpeza dos espaços escolares e lavanderia. 

-Organização dos espaços escolares (em parceria com a equipe gestora). 

-Manutenção Escolar: acompanhamento das ocorrências e encaminhamentos 

das demandas dos reparos cotidianos. 

-Organização e guarda de chaves da U.E. 

-Ocorrências não pedagógicas com alunado: contato com as famílias, orientação 
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quanto ao registro na agenda do aluno, em parceria com a equipe gestora 

(ressaltamos que a mediação de conflitos é, inicialmente de responsabilidade 

docente). 

-Bens Patrimoniais. 

-Estudos de Meio – organização interna e trâmites administrativos (ônibus, 

lanche). 

-Programa Saúde na Escola – articulação e acompanhamento das ações 

(dentistas, UBS, UPA). 

-Acompanhamento da frequência escolar (acolhimento de queixas, 

encaminhamento e orientações junto aos familiares, retorno ao docente e 

parceria com oficiais). 

-Atendimento da Orientadora Pedagógica. 

-Participação em reuniões e formações mediante convocação via rede pela SE. 

-Em parceria com o Oficial de Escola: 

-Acompanhamento do Transporte Escolar. 

-Acompanhamento do Uniforme Escolar. 

-Materiais da limpeza. 

-Quadro de abonadas. 

CPs: 

Andréa e 

Regina 

Organização dos Acompanhamentos: 

Maria Regina Pereira Gomides: Creche 

Andréa Paula Margutti  Ortuño  : Pré-Escola 

-Acompanhamento do trabalho pedagógico. 

-Acompanhamento das aprendizagens nos diversos espaços escolares 

(relatórios, fichas e atas). 

-Observação sistemática e intervenções formativas. 

-Ocorrências de natureza pedagógica com alunado (ressaltamos que a 

mediação de conflitos é, inicialmente, de responsabilidade docente). 

-Planejamento e execução de HTPCs semanais (parceria com a Equipe 

Gestora). 

-Acompanhamento dos HTPs docentes (responsabilidade compartilhada na 
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equipe gestora). 

-Acompanhamento e formação dos auxiliares de educação – CP Regina. 

-Acompanhamento e formação dos auxiliares de NEE – CP Andrea. 

-Instrumentos metodológicos – leitura e devolutivas. 

-Estudos do meio – organização pedagógica embasada no PPP. 

-Encaminhamentos e articulação junto à EOT. 

-Planejamento das Reuniões Pedagógicas (em parceria com Equipe Gestora). 

-Atendimento com familiares (questões pedagógicas). 

-Acompanhamento das ações da BEI. 

-Organização da documentação da Reunião de Pais (pauta coletiva, pastas, 

etc). 

-Atendimento da Orientadora Pedagógica. 

-Participação em reuniões e formações mediante convocação via rede pela SE. 

 

3.2. Plano de ação para comunidade escolar 

 

3.2.1. A Equipe Docente compete:  

 Participar, em conjunto com a equipe técnica e a comunidade educativa, da 

elaboração, execução e avaliação do Projeto Pedagógico; 

 Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades pedagógicas, 

possibilitando o desenvolvimento integral da criança, em complemento à ação 

da família e da comunidade; 

 Desenvolver ações educativas que promovam a prevenção e proteção do bem-

estar coletivo; 

 Dialogar com os pais ou responsáveis sobre as propostas de trabalho, o 

desenvolvimento e a avaliação das atividades; 

 Responsabilizar-se pelo cuidado, pela observação e pela orientação para que 

todas as necessidades de saúde, higiene e alimentação sejam cumpridas nas 

diferentes idades; - Organizar os ambientes e materiais utilizados no 

desenvolvimento das atividades; 

 Organizar e reorganizar os tempos e os espaços de forma a permitir a 

interação entre as crianças e das crianças com os adultos, favorecendo a 
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autonomia, manifestação e produção da cultura infantil; - Observar as crianças 

durante o desenvolvimento das atividades, procedendo o registro, mediante 

relatórios que constituem uma avaliação contínua dentro do processo 

educativo; 

 Respeitar a criança como sujeito do processo educativo, favorecendo seu 

desenvolvimento em todos os aspectos por meio de situações lúdicas e 

criativas; 

 Participar de cursos, palestras, encontros e outros eventos afins, buscando, em 

processo de formação continuada, o aprimoramento de seu desenvolvimento 

profissional e a ampliação de seus conhecimentos;  

 Contribuir com subsídios de sua formação para a transformação das práticas 

educativas da EMEB; 

 Participar das reuniões de equipe mantendo o espírito de cooperação e 

solidariedade com os funcionários da escola I, a família e a comunidade. 

 

3.2.2. Aos Oficiais de escola compete: 

 Executar atividades de natureza técnico- administrativa da Secretaria da 

unidade escolar, em especial: a) receber classificar, arquivar, instruir e 

encaminhar documentos de funcionários e de alunos da creche e infantil; 

 Controlar e registrar dados relativos à vida funcional dos servidores da escola e 

à vida das crianças conforme as determinações da SE;  

 Digitar documentos, expedientes e e-mails; 

 Executar atividades auxiliares de administração relativas ao recenseamento e 

controle da demanda e da frequência das crianças; 

  Fornecer dados e informações da organização da EMEB de acordo com 

cronograma estabelecido no Projeto Pedagógico ou determinado pelos órgãos 

superiores; - Responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela 

equipe gestora, respeitada a legislação vigente; - Participar de atividades de 

integração da escola/comunidade; 

 Atender ao público em geral, prestando informações e transmitindo avisos e 

recados; 

 Executar atividades correlatas após discussão e aprovação pelo SE e definidas 

no Projeto Pedagógico; 

 Exercer outras tarefas que lhe forem atribuídas pela Direção da Escola, em sua 

área de atuação. 
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3.2.3. Da equipe De Funcionários de Limpeza, Cozinha e 

Vigilância 

Os serviços da cozinha, limpeza e vigilância são de responsabilidade das 

empresas terceirizadas conforme segue: 

 

a) As cozinheiras: 

 Executar tarefas relativas à copa e cozinha, usando técnicas e conhecimentos 

de culinária com higiene, tomando cuidados com a limpeza pessoal, com 

vestimenta, local de trabalho e respectivos objetos e/ou alimentos; 

 Desenvolver as tarefas de copa e cozinha com destreza, equilíbrio, segurança 

e precisão;  

 Desempenhar as atividades de copa e cozinha, respeitando as normas de 

segurança no trabalho inerentes à realização das tarefas. 

 

b) As auxiliares de limpeza: 

 Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais, instrumentos e 

equipamentos próprios do trabalho; 

 Executar as tarefas de serviços gerais, nas diversas unidades da, respeitando 

os procedimentos operacionais e de segurança no trabalho; 

 Executar os serviços de higienização dos locais, equipamentos e materiais; 

 Executar serviços de limpeza geral. 

 

c) Os vigilantes: 

 Desempenhar as atividades de portaria e zeladoria, respeitando as normas de 

segurança no trabalho inerentes à realização das tarefas; 

 Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no trato e 

transmissão de informações e/ou transporte de encomendas, cargas, malotes e 

outros; 

 Realizar a vigilância dos imóveis próprios municipais. 

3.3. Associação de Pais e Mestres – APM 
 

É um colegiado, instituído com a incumbência de elaborar, deliberar, 

acompanhar e avaliar as propostas expressas no Projeto Pedagógico da U.E.. De 

acordo com as diretrizes fixadas pela SE. 

Será um centro de permanente de debate, de articulação entre os vários 

setores da Escola e da comunidade tendo em vista o atendimento das necessidades 
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comuns e a solução dos conflitos que possam interferir no funcionamento da 

instituição e nos problemas administrativos e pedagógicos que esta enfrenta. Este tem 

natureza deliberativa, cabendo-lhe estabelecer, para o âmbito da unidade escola, as 

diretrizes da sua ação, organização e integração com a comunidade. 

  

3.3.1. Atribuições: 

 Discutir e adequar para o âmbito da U.E. as diretrizes emanadas pelos órgãos 

federal e municipal na seguinte conformidade:  

a) Definir as diretrizes, prioridades e metas de ação da U.E.; 

b) Realizar eleições para ocupação dos cargos de Diretor de Escola, vagos ou em 

substituição, discutindo sobre critérios de avaliação relativos ao processo 

educativo e à atuação dos diferentes segmentos da comunidade educativa; 

c) Decidir sobre procedimentos relativos a priorização de aplicação de verbas; 

d) Eleger os representantes para o Colegiado de Representantes da APM. 

 

3.3.2. Finalidades: 

A Associação de Pais e Mestres, entidade de direito privado sem fins 

lucrativos, tem finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 

assistência ao escolar e na integração Escola-Comunidade. A Associação de Pais e 

Mestres respeita a legislação vigente, se propõe: 

a) Auxiliar a Escola a atingir seus objetivos em relação ao educar e cuidar 

contribuindo para a construção do seu Projeto Pedagógico; 

b) Representar as aspirações da comunidade e dos pais dos alunos, junto à 

Escola; 

c) Constituir-se elo entre equipe escolar, família e comunidade, contribuindo para: 

o diálogo e a ação conjunta; o diagnóstico e a solução de problemas relativos à 

inter-redestinação apropriada e de acordo com a legislação em vigor. 

 

4. Diagnóstico 
 

4.1. Caracterização da Unidade Escolar 
 

Considerando que a arte de educar e de cuidar são características inerentes à 

raça humana, e que desde sempre houve uma preocupação em cuidar e educar as 
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crianças desde cedo, a primeira etapa da Educação Básica, a creche e a pré-escola 

tem a sua importância. 

 O compromisso maior é uma educação de qualidade. Essa qualidade é 

assegurada por um trabalho cooperativo da equipe e por um processo de atualização 

contínuo que garante o refletir sistemático sobre as práticas dos profissionais que 

atuam na escola.  

A Unidade escolar tem por objetivo garantir os direitos de aprendizagem 

através dos campos de experiências. Os debates que estão acontecendo nos espaços 

da EMEB apontam a necessidade de continuarmos incorporando de maneira integrada 

as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os saberes 

em “gavetas de conhecimentos”, mas uma ação pedagógica que enxergue  o brincar 

como estratégia permanente da prática educativa , oferecendo aos alunos 

ambientes/espaços e materiais que propiciem desafios e diferentes manifestações 

infantis , potencializando assim sua expressão por meio de diferentes linguagens , 

movimentos, imaginação ,criatividade, emoções, socialização, autonomia, 

conhecimento de mundo ,pensamentos e sentimentos.   

 Por meio do trabalho interativo, professores, bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas (através da vivência de suas infâncias na coletividade) buscam 

descobrir novos caminhos para atingirem um saber significativo que os levem à 

autonomia, ao senso crítico, a dignidade, a cidadania, a tolerância recíproca e à ética.  

Pretendemos, neste ano letivo, dar uma atenção especial para a 

desmistificação sobre o trabalho com a diversidade (multiculturalismo). Diferenças e 

preceitos morais, éticos, valores, crenças habilidades e competências, que podem e 

devem ser aceitas sem quaisquer manifestações de intolerância e rejeição, história 

esta, que queremos pôr em defesa no nosso cotidiano de atuação pedagógica. 

Portanto, estamos considerando que as vivências, forma seres únicos, dotados de 

preceitos morais, éticos, valores, crenças habilidades e competências diversas. 

 Apesar das diferenças, todos, devem encaminhar-se para o mesmo ponto: 

alcance de objetivos propostos. Para isso, nosso foco estará sempre em atingir nossas 

metas, que se darão a partir do momento que nos apegarmos aos nossos objetivos, o 

que implica considerar pais-responsáveis, crianças e funcionários como membros de 

um projeto dinâmico e vivo na EMEB Luiz Gushiken. 

 Através das avaliações no final do ano anterior, retomada no início do ano e 

leitura dos registros percebemos dificuldades com relação às diferentes concepções, 

abordagens e legislações (LDB, BNCC, Currículo da REDE de SBC, ECA, Proteção 

Integral) que precisam de um afinamento com o trabalho coletivo: O que se trabalhará 

através de troca de experiências e no nosso compromisso em atingir os objetivos 
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propostos. Percebemos, também a constante necessidade de maiores informações e 

formações para o trabalho com as crianças deficientes, no que tange ao agrupamento 

creche. Tema que estudaremos teoricamente, participaremos de encontros, 

discussões e troca de experiências em reuniões pedagógicas e em HTPCs. Outra 

abordagem será feita por meio do projeto coletivo da EMEB, “Projeto multicultural”, 

sendo possível trabalhar essa temática com todas as crianças, respeitando sua cultura 

e fomentando esta prática social. 

 

4.1.1. Objetivos da EMEB Luiz Gushiken: 

 Trabalhar em conjunto com a comunidade do entorno; 

 Inclusão Social; 

 Educação Ambiental; 

 Formação Política; 

 Resgatar a memória da classe trabalhadora; 

 Promover a integração entre EMEB e os demais equipamentos da REDE de 

Proteção Integral; 

 Garantir às crianças a construção de formas ou sistemas de representação da 

realidade de acordo com seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual e 

social; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

 Favorecer o desenvolvimento integral da criança, onde todos se sintam bem, 

com responsabilidade para a formação do indivíduo atuante; 

 Colaborar no desenvolvimento da linguagem infantil de forma que a criança 

atinja níveis cada vez mais elaborados e claros; 

 Dispor de jogos e brincadeiras como forma de interação, socialização e 

cognição, contribuindo para o processo de aprendizagem; 

 Atender aos cuidados essenciais e tomar atitudes que promovam a construção 

de hábitos relacionados com higiene, alimentação e saúde; 

 Incluir e integrar os alunos com deficiências, respeitando seus limites, 

incentivando e valorizando seu crescimento e socialização, servindo-se do 

apoio e orientação da SE e EOT; 

 Integrar-se de maneira satisfatória com os equipamentos: de Saúde, de 

Cultura, de Esporte e Lazer da PMSBC; 
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 Participar da construção de uma rede de apoio com os serviços de saúde, 

assistência social, instituições conveniadas e outros serviços que se fizerem 

necessários visando o desenvolvimento integral das crianças. 

 

4.1.2. Prioridades e metas: 

 Garantir o atendimento à criança com base na pedagogia da infância, que 

busque articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das 

crianças, complementando a ação da família e da comunidade; 

 Garantir às crianças o direito de viver brincadeiras e situações acolhedoras, 

seguras, agradáveis, desafiadoras, que lhes possibilitem apropriar-se de 

diferentes linguagens e saberes; 

 Garantir às crianças a construção de formas ou sistemas de representação da 

realidade de acordo com seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual e 

social, respeitando as culturas da infância; 

 Favorecer o desenvolvimento infantil, dispondo dos jogos e brincadeiras como 

forma de integração, socialização e apropriação dos saberes construídos na 

diversidade cultural; 

 Desenvolver os saberes em todos os campos de experiências; 

 Promover práticas sociais em parceria com as famílias e comunidade e 

saberes que circulam na sociedade. 

 

4.1.3. Princípios básicos: 

 Educar e cuidar são dimensões indissociáveis de toda a ação educacional; 

 Todos são iguais apesar de diferentes, portanto há a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais; 

 O adulto educador é mediador das experiências de aprendizagem da criança; 

 A parceria com as famílias das crianças para todos nós da EMEB é 

fundamental. 

4.2. Caracterização da Comunidade 
 

 Situado no Bairro Parque Hawai entre o Jardim Ipê e o Jardim Telma (região 

do Alvarenga), os problemas com as aquisições de loteamentos irregulares é uma 

questão a ser resolvida, pois as famílias ainda não conseguiram regularizar seus 
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imóveis. As moradias são feitas de alvenaria com espaços reduzidos entre uma e 

outra, em torno de 20 metros quadrados, que abrigam as famílias e agregados, em 

média 5 pessoas ou mais, são compostas de 4 e 5 cômodos, sem quintal ou espaço 

restrito deste, com corredores para ventilação. 

 A maior parte das famílias possui trabalho formal, recebendo entre um a dois 

salários mínimos, mas ainda persiste o trabalho informal, autônomo, sem 

comprovação de renda. Usufruem dos programas de complementação de renda a 

exemplo do Bolsa Família. 

 Em geral os pais são bastante jovens, entre 18 e 30 anos, por vezes em 

uniões não formalizadas e em outros contextos familiares, não há a figura paterna. Os 

filhos da maioria dessas famílias são educados, com participação dos avós.  

Grande parte das crianças chegam até a unidade a pé, por transporte particular 

(vans) e em casa são recebidas por familiares. Em relação ao grau de escolaridade a 

maioria possui o ensino médio. O bairro apresenta progressos em termos de 

infraestrutura urbana, saneamento básico, equipamentos básicos de saúde e 

educação. 

 

4.3. QUADROS DE IDENTIFICAÇÃO: FUNCIONÁRIOS, CE, 

APM... 
 

4.3.1. Equipe Gestora: 

 

 

NOME 

 

FORMAÇÃO 

INÍCIO 

NA 

PMSBC 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

FUNÇÃO 

HORÁRIO DE 

TRABALHO 

ANDRÉA PAULA 

MARGUTTI ORTUÑO 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

EDUCAÇÃO ESCOALR DE 

JOVENS E ADULTOS; EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

02/2010 

 

 

01/2018 

 

 

COORDENADORA 

PEDAGÓGICA 

2ª: 9h – 18h 

3ª e 4ª: 7h – 16h 

5ª: 9h – 21h40 

6ª – 7h – 12h 

CARLA GIOVANETTI 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

03/2012 

 

 

02/2015 

 

 

DIRETORA (PRD) 

2ª e 3ª: 7h – 15h 

4ª: 9h – 18h 

5ª: 7h – 21h40 
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6ª – 7h – 12h 

MARIA REGINA 

PEREIRA GOMIDES 

ENSINO NORMAL – MAGISTÉRIO 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

PSICOPEDAGOGIA 

 

 

11/2013 

 

 

01/2019 

 

COORDENADORA 

PEDAGÓGICA 

2ª: 7h – 11h30 

3ª: 7h – 18h30 

4ª: 8h – 18h 

5ª e 6ª: 7h – 16h 

VANESSA MACIEL 

AMORIM DA SILVA 

ENSINO NORMAL – MAGISTÉRIO 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

LUDOPEDAGOGIA; GESTÃO 

EDUCACIONAL 

 

 

04/2011 

 

 

01/2017 

 

 

VICE-DIRETORA 

2ª: 13h – 18h 

3ª: 7h30 – 18h30 

4ª: 7h – 14h 

5ª: 9h – 21h40 

6ª – 9h – 18h 

 

4.3.2. Professores: 

 

 

 

NOME 

 

 

FORMAÇÃO 

 

INÍCIO NA 

PMSBC 

 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

PERÍODO DE 

TRABALHO 

 

 

TURMA 
40h 

semanais 

(integral) 

30h 

semanais 

(1/2 

periodo) 

ADRIANA BOY GOMES MAGISTÉRIO LETRAS 07/2016 07/2016 ------ TARDE IV E 

ADRIELLI NATACHA OLIVIERI 

FERREIRA 

PEDAGOGIA 09/2016 02/2017 X 

manhã 

------ VOLANTE 

ANA LÚCIA CEZAR 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

PSICOPEDAGOGIA 

INSTITUCIONAL; 

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA; 

PSICOMOTRICIDADE NA 

APRENDIZAGEM 

03/2001 02/2017 X ------ APOIO 

NA 

SECRETARIA 

ANA PAOLA JACOBUCCI 

PEDAGOGIA 03/2012 02/2015 X 

Manhã 

------ II F 

ANDREIA CONCEIÇÃO DE 

SOUSA PEREIRA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: DIREITO 

EDUCACIONAL E ED. INFANTIL 

02/2009 02/2015 X 

Manhã 

------ II E 
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ANDREIA CRISTINA PATRICIO PEDAGOGIA   ------ TARDE IV F 

ANDREIA CRISTINA ROCHA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ED. 

INFANTIL 

09/2008 02/2017 X 

tarde 

------ BFB 

ANTONIA RITA DE JESUS 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ED. 

INFANTIL 

01/2012 02/2014 X ------ II C 

CELIA CAVALCANTE GUEDES PEDAGOGIA 08/2013 02/2019 X ------ II D 

CLAUDETE DE MACEDO 

SOUZA VITORINO 

PEDAGOGIA 05/2012 02/2015 X ------ I F 

CLAUDIA GOMES 

SARTORELLI 

PEDAGOGIA 04/2011 02/2015 X ------ BIB 

CLEIDE FERREIRA DA SILVA 

ARTES VISUAIS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: DOCÊNCIA 

NO ENSINO SUPERIOR; 

PSICOPEDAGOGIA 

INSTITUCIONAL; ARTE NA 

EDUCAÇÃO 

07/2005 02/2019 ------ TARDE V E 

CONCEIÇÃO DE MARIA C. P. 

ALBUQUERQUE 

PEDAGOGIA 

BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESAS 

01/2012 01/2012 ------ MANHÃ IV A 

DANIELA FERREIRA DE MELO 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

02/2018 02/2019 X → TARDE VOLANTE 

EDNA APARECIDA RIBEIRO 

AZARIAS 

PEDAGOGIA 05/2012 05/2012 X ------ I B 

ELAINE APARECIDA NERI DE 

CARVALHO 

ENSINO MÉDIO NORMAL – 

MAGISTÉRIO 

05/2012 02/2017 X ------ I A 

ELIANE APARECIDA ADRIÃO 

SILVERIO GALANTE 

PEDAGOGIA 06/2013 02/2017 ------ MANHÃ IV C 

EUNICE BRANDÃO SALES 

PEDAGOGIA 

ARTES VISUAIS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ARTE E 

EDUCAÇÃO; LUDOPEDAGOGIA 

02/2014 02/2017 X ------ II E 

EUSIANE LOPES DE PEDAGOGIA 05/2018 02/2019 ------ MANHÃ VOLANTE 
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SANTANA 

FABIANA ALVES DE SOUZA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: GESTÃO 

ESCOLAR; ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO 

04/2011 02/2017 ------ MANHÃ III B 

GISELE DOS ANJOS REGASIO 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ENSINO 

DAS ARTES E MUSICALIZAÇÃO 

01/2012 02/2015 X ------ BFA 

GISELE ROSSATO 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: EDUCAÇÃO 

INFANTIL; ARTES E MUSICALIDADE 

10/2013 02/2017 X ------ BIA 

HELLEN CRISTINA DOS 

SANTOS SOUZA 

PEDAGOGIA 

ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPRESAS 

08/2011 ? X ------ II D 

HOSANA FLAVIA DE FRANÇA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ? 

07/2014 02/2019 X ------ I E 

IARA CECILIA CRISPIM 

MAGISTÉRIO 

LETRAS 

05/2012 02/2017 ------ MANHÃ IV B 

JACY OLIVEIRA SANTOS PEDAGOGIA 05/2010  X  II A 

JAMILE DA SILVA 

NASCIMENTO 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: A ARTE DE 

CONTAR HISTÓRIA; ENSINO DAS 

ARTES E MUSICALIDADE 

04/2011 02/2015 ------ MANHÃ V B 

JANAINA DE OLIVEIRA GOES  09/2016 02/2017 X ------ II C 

JANAINA DE SOUSA VIEIRA 

NAKAMURA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

01/2011 02/2019 ------ MANHÃ V A 

JANAINA PEREIRA DA SILVA PEDAGOGIA 07/2017 07/2017 X ------ VOLANTE 

JANAINA RIBEIRO EBNER PEDAGOGIA 02/2017 02/2017 X ------ VOLANTE 

JAQUELINE APARECIDA 

BARBOSA LLANOS 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

PSICOPEDAGOGIA 

INSTITUCIONAL; ENSINO DAS 

ARTES E MUSICALIDADE 

07/2013 02/2017 X ------ I D 

KARINA DOS SANTOS PEDAGOGIA 10/2012 02/2015 X ------ BIA 



28 
 

CAETANO PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

PSICOPEDAGOGIA 

LILIANE FRANCISCA 

NOGUEIRA DA SILVA 

PEDAGOGIA 

PÓS GRADUAÇÃO EM: ARTE EM 

CONTAR HISTÓRIA 

03/2014 02/2017 ------ MANHÃ III A 

LUCIA CERQUEIRA PEREIRA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

PSICOPEDAGOGIA; 

ESPECIALIZAÇÃO EM ED. INFANTIL 

04/2012 02/2015 X→ TARDE V D 

LUCIANA DA SILVA MARQUES 

MEIRELES 

PEDAGOGIA 09/2003 02/2019 ------ MANHÃ IV C 

MANHÃ MORAIS DE SOUZA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E 

INSTITUCIONAL; ALFABETIZAÇÃO 

E LETRAMENTO; ARTES VISUAIS; 

GESTÃO ESCOLAR; LIBRAS 

02/2014 02/2017 X ------ BIB 

MARCIA LOPES MEI PEDAGOGIA 05/2012 02/2015 X ------ I E 

MARLEIDE SOUZA DE 

OLIVEIRA 

PEDAGOGIA 06/2009 02/2015 X ------ I A 

MIRIAN SILVA J. DA SILVA PEDAGOGIA 02/2014 02/2019 X  I C 

MONICA FRANCISCA DA S 

MATOS 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

05/2012 02/2014 X→ TARDE III D 

NELCI MIRANDA FERNANDES 

MARTIOLI 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ? 

04/2012 02/2019 ------ MANHÃ VOLANTE 

ORLANDINA MARTINS 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ? 

02/2002 02/2019 ------ TARDE VOLANTE 

PATRICIA BRAGA PIATTO 

CASTILHO 

PEDAGOGIA 07/2009 02/2019 X ------ VOLANTE 

RITA ABADIA A DOS SANTOS 

ALVES 

PEDAGOGIA 

PÓS GRADUAÇÃO EM: 

PSICOPEDAGOGIA; EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

02/2014 02/2014 X ------ I F 

ROSANA STIVALLI NATAL PEDAGOGIA 05/2012 02/2015 X ------ I D 
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ROSANA VICENTE PEDAGOGIA 07/2015 01/2019 X ------ IV D 

SABRINA LEMOS GARCIA PEDAGOGIA 04/2016 02/2019 ------ TARDE V C 

SHEILA UETI 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

08/2016 02/2017 X ------ II A 

SILVANA DA SILVA  

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ENSINO 

DAS ARTES E MUSICALIDADE; 

PSICOMOTRICIDDE 

10/2012 02/2015 X ------ II B 

SUZANA GONÇALVES DIAS PEDAGOGIA 08/2013 02/2015 X ------ II F 

TAIS BARREIRA MINETO PEDAGOGIA 03/2014 02/2019 X ------ I B 

TATIANA KELLY SOUSA BRAZ 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

11/2012 02/2015 X ------ I C 

TATIANA SOUZA PILOTO DA 

SILVA 

ENSINO MÉDIO NORMAL – 

MAGISTÉRIO 

02/2011 02/2015 X ------ BFA 

TELMA PRISCILA MOREIRA 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ARTE DE 

CONTAR HISTÓRIAS 

02/2011  X ------ BFB 

THAIS REGINA DE AMORIM 

PALONE 

PEDAGOGIA 

LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA COM ÊNFASE EM 

INFORMÁTICA 

02/2011 02/2015 X ------ II B 

VANESSA APARECIDA DE 

OLIVEIRA ROSA 

ENSINO MÉDIO NORMAL – 

MAGISTÉRIO 

PEDAGOGIA 

02/2008 02/2015 X→ TARDE III C 

 

4.3.3. Auxiliares em educação: 

 

 

NOME 

 

FORMAÇÃO 

INÍCIO NA 

PMSBC 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

TURMA 

ADRIANA CRISTINA CABRAL DE 

LIMA 

TECNICO EM CONTABILIDADE 07/2014 08/2014 I A 

ALBERTO ANDRADE 
FILOSOFIA 05/2014 05/2014 BIB 
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RODRIGUES 

ALECSANDRA LOPES DE S 

ALMEIDA 

PEDAGOGIA 07/2014 02/2016 BIA 

ALINE BISPO DAMASCENO 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PEDAGOGIA 

05/2014 05/2014 BIB 

ANGELICA SALVADOR 

AGUSTINHO 

PEDAGOGIA 06/2014 06/2014 II F 

BARBARA RAMOS MORARE ENSINO MÉDIO 04/2016 04/2016 VOLANTE 

CATILENE DOS S. DE OLIVEIRA ENSINO MÉDIO 04/2014 02/2016 II C 

DÉBORA FABIANE ALEIXO 

GIOLO 

SERVIÇO SOCIAL 

PEDAGOGIA 

07/2016 02/2018 I E 

ELIMARA CASTRO CERATTI GESTÃO FINANCEIRA 05/2018 05/2018 VOLANTE 

ESMERALDA JUSTI LUIZ FURLAN PEDAGOGIA 01/2010 06/2014 I F 

ESTER LETICIA MARQUES PEDAGOGIA 02/2018 02/2018 VOLANTE 

FRANCISCA MOURA DE SOUZA ENSINO MÉDIO 03/2019 03/2019 AEE 

GISLAINE APARECIDA BARBOSA PEDAGOGIA 11/2009 02/2018 AEE 

HOSANA MONTEIRO SILVA ENSINO MÉDIO 08/2005 01/2016 BFB 

JOSELAINE APARECIDA GOMES 

DE SOUZA 

PEDAGOGIA 09/2015 09/2015 I D 

KÁTIA FERMIANO ENSINO MÉDIO 08/2016 02/2018 VOLANTE 

LIDIANE MONTAIRO CORTEZ DA 

NOBREGA 

ENSINO MÉDIO 02/2014 02/2016 AEE 

LUCAS MOREIRA DE SOUSA ENSINO MÉDIO 08/2017 02/2018 VOLANTE 

MARIA APARECIDA DA SILVA 

DUQUE 

ENSINO MÉDIO 10/2014 02/2016 II E 

MARIA CECILIA U DE O LIMA PEDAGOGIA 08/2016 02/2018 I B 

MARIA ELIANA DA SILVA PEDAGOGIA 05/2014 02/2016 BFA 

MARIA ELIANA SALAZAR B. 

LITTELL 

PEDAGOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM: ? 

06/2014 08/2014 BFB 

MARIA GORETE ARAUJO 

SOARES 

ENSINO MÉDIO NORMAL - 

MAGISTÉRIO 

03/2014 01/2016 II A 

MARIA JOSÉ GONÇAVES PEDAGOGIA 05/2014 02/2015 II D 
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MATEUS KERR DE MELO ENSINO MÉDIO 11/2015 02/2016 BIA 

PRISCILA ANSELMO DE 

OLIVEIRA 

ENSINO MÉDIO 04/2013 02/2018 I C 

ROSILDA FERREIRA COSTA 

SILVA 

ENSINO MÉDIO 06/2014 02/2016 BFB 

VALERIA FREIRE DOS S SILVA ENSINO MÉDIO 10/2017 02/2018 VOLANTE 

WALMIRA NOGUEIRA GONDIM ENSINO MÉDIO 07/2005 02/2016 II B 

 

4.3.4. Estagiários: 

 

 

NOME 

 

CURSANDO 

INÍCIO NA 

PMSBC 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

PERÍODO 

DE  

 

 

TURMA 
TRABALHO 

ADRIANA MENDES DE SOUZA PEDAGOGIA 06/2018 06/2018 MANHÃ  

GABRIELLI PEDAGOGIA     

 

4.3.5. Oficiais de escola: 

 

 

NOME 

 

FORMAÇÃO 

INÍCIO NA 

PMSBC 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

ATUAÇÃO 

ELBER PERGENTINO 

ALMEIDA 

CIÊNCIAS E 

HUMANIDADES 

07/2016 03/2018 SECRETARIA 

GERALDO ALVES DE 

CARVALHO 

RADIO/TV 

 

02/2009 03/2016 BIBLIOTECA 

QUELE APARECIDA MILITÃO 

DA SILVA 

ENSINO MÉDIO 05/2013 03/2016 SECRETARIA 

SILAS NAZARÉ DOS SANTOS ENSINO MÉDIO 09/2005 03/2016 SECRETARIA 

 

4.3.6. Equipe da cozinha – empresa Soluções: 

 

 

NOME 

 

FORMAÇÃO 

INÍCIO NA 

EMPRESA 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

FUNÇÃO 
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ADELINA GONÇALVES DA 

SILVA 

ENSINO MÉDIO 06/06/2018 06/06/2018 COZINHEIRA 

ANTONIA DEISIMOR DE 

SOUZA 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

07/02/2018 16/03/2019 COZINHEIRA 

APARECIDA JUSTINA DE 

OLIVEIRA 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

07/02/2018  COZINHEIRA 

CRISTIANE OLIVEIRA 

ROCHA 

ENSINO MÉDIO 07/02/2018 07/02/2018 COZINHEIRA 

ELIETE GOMES DE SOUZA ENSINO MÉDIO 07/02/2018 19/04/2019 COZINHEIRA 

MARIA ELIANE S. DE 

OLIVEIRA 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

23/04/2014 23/04/2019 COZINHEIRA 

MEIRE S. GOMES SILVA 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

23/04/2019 23/04/2019 COZINHEIRA 

TAIS HELENA ROCHA DE 

MENEZES 

ENSINO MÉDIO 22/06/2018 22/10/2017 COZINHEIRA 

 

4.3.7. Equipe de limpeza – Empresa GUIMA: 

 

 

NOME 

 

FORMAÇÃO 

INÍCIO NA 

EMPRESA 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

FUNÇÃO 

DIVA MARIA GONÇALVES 

ANTÃO DOS SANTOS 

ENSINO MÉDIO 25/07/2014 28/07/2014 AUX. DE 

LIMPEZA 

ELIZANGEL A. SILVA 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

25/07/2014 28/07/2014 AUX. DE 

LIMPEZA 

FRANCISCA FERREIRA DE 

CASTRO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

31/05/2016 31/05/2016 AUX. DE 

LIMPEZA 

GENADIA DA S. GURGEL 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

17/04/2015 20/04/2015 AUX. DE 

LIMPEZA 

MARIA VANESSA DJANIRA DA 

CONCEIÇÃO 

ENSINO MÉDIO 07/01/2019 08/01/2019 AUX. DE 

LIMPEZA 

MARISTELA APARECIDA 

PEREIRA 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

05/04/2015 12/02/2019 AUX. DE 

LIMPEZA 

NEIDE DE OLIVEIRA SANTOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL  

13/04/2015 14/04/2015 LÍDER 

ROGÉRIO SANTOS DA SILVA ENSINO MÉDIO 31/08/2011 09/01/2018 AUX. DE 
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INCOMPLETO LIMPEZA 

ROSALINA FLOZINA DE 

ARAÚJO 

ENSINO MÉDIO 25/07/2014 25/07/2014 AUX. DE 

LIMPEZA 

SIMONE ALMEIDA DOS 

SANTOS 

ENSINO MÉDIO 

 

23/08/2013 20/09/2015 AUX. DE 

LIMPEZA 

VANI ANDRADE ELIAS ALVES 
ENSINO MÉDIO 23/02/2011 04/02/2019 AUX. DE 

LIMPEZA 

VANIA  
   AUX. DE 

LIMPEZA 

VERÔNICA C. DE LIMA 
ENSINO MÉDIO 26/02/2016 29/02/2016 AUX. DE 

LIMPEZA 

 

4.3.8. Equipe de apoio: 

 

 

 

NOME 

 

 

FORMAÇÃO 

 

INÍCIO NA 

EMPRESA 

 

INÍCIO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

 

FUNÇÃO 

ANA PAULA DA SILVA 

CARVALHO 

ENSINO MÉDIO 01/08/2005 07/11/2018  APOIO 

DORATEIA APARECIDA 

GUIMARÃES 

ENSINO MÉDIO 03/10/2005 07/11/2018 APOIO  

MARIA DE JESUS   11/2018 APOIO 

 

5. Marco Referencial 

Fundamentos 
 

A EMEB Luiz Gushiken é pública, gratuita, laica e estará a serviço das 

necessidades e características de desenvolvimento e formação das crianças, 

rejeitando quaisquer formas de preconceitos e discriminações. 

Constitui um espaço educativo que possa favorecer a convivência 

criança/criança, adulto/criança e adulto/adulto de diferentes idades, gêneros, etnias, 

raças, culturas e condições socioeconômicas, configurando assim, um espaço público 

e coletivo de produção de conhecimento e cultura. Espaço coletivo de múltiplas 

relações entre crianças e adultos, através das quais é possível ampliar experiências, 

enfrentar desafios, fomentar a criatividade, a cooperação, a solidariedade, a 
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autonomia e a cidadania, oportunizando a voz e a vez das crianças, desde as mais 

pequeninas. 

 A EMEB Luiz Gushiken tem por fundamento: 

 A Educação Infantil é responsabilidade de todos os envolvidos na ação 

educativa e deve garantir igualdade de oportunidade para o desenvolvimento 

da identidade individual e coletiva, visando à autonomia da criança; 

 A Educação Infantil é direito de toda criança e dever da família e do Estado; 

 A Educação Infantil deverá promover a integração entre os aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos e sociais das crianças; 

 A Igualdade de condições para o acesso e permanência na creche e na pré-

escola com qualidade; 

 O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas desde que esteja em 

consonância com as Diretrizes Curriculares da REDE de SBC; 

 Respeito à criança como ser completo e indivisível, sujeito de direitos; 

 Vinculação da EMEB com as famílias e a comunidade, criando a integração 

com a sociedade. 

 

6. Concepção Pedagógica 
 

A EMEB Luiz Gushiken tem por objetivo promover o desenvolvimento integral 

da criança, visando a melhoria da qualidade de vida e romper com as ações 

espontaneistas, coercitivas, antecipatórias, compensatórias e escolarizantes. Orienta-

se pelos princípios da educação em geral: igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 

o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; garantia de padrão de qualidade; valorização da experiência 

extraescolar; vinculação entre educação escolar e as práticas sociais (C.F. LDB, artigo 

3º). 

 Ao falarmos de Educação Infantil, faz-se necessário mencionar as conquistas 

legais adquiridas nos últimos tempos. A Constituição Federal de 1988 altera o seu 

caráter (de assistencial para educacional) e a instituiu como um direito. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente reitera os direitos e reafirma a responsabilidade do poder 

público. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - 9394/ 96) reafirma o 

caráter não compensatório da Educação Infantil (de zero a cinco anos de idade), a 
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primeira etapa da Educação Básica. Sendo assim, é fundamental entender a 

concepção de Educação Infantil que permeia nosso pensar e agir. A BNCC vem neste 

mesmo sentido, de garantia dos direitos de aprendizagem das crianças, apresentando 

os campos de experiências e reafirmando os objetivos de desenvolvimento. 

A educação vista como um período preparatório nos tolhe ao tempo presente, 

no hoje, se insere o desenvolvimento, a criança não está se preparando para crescer, 

está crescendo. 

A concepção da criança contextualizada em sua concretude de existência 

social, cultural e histórica, participante da sociedade e da cultura de seu tempo e 

espaço, modificando e sendo modificada por elas. 

 A EMEB se organizará demonstrando que considera a criança em sua 

integralidade, ou seja, sua concepção enquanto creche enxerga a criança como 

pessoa capaz, que tem direito de ser ouvida e de ser levada a sério em suas 

especificidades enquanto, “sujeito potente‟, socialmente competente, com direito à voz 

e à participação nas escolhas; como pessoa que consegue criar e recriar, “verter e 

subverter a ordem das coisas”, refundar e ressignificar a história individual e social; 

como pessoa que vê o mundo com seus próprios olhos, levantando hipóteses, 

construindo relações, teorias e culturas infantis por meio da expressão e da 

manifestação nas diferentes linguagens e nos diferentes modos de agir, construindo 

seus saberes e (re)ensinando aos adultos a olhar o mundo com “olhos de criança”. 

 As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 

estabelecem com outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não 

se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto do intenso trabalho de criação, 

significação e ressignificação. 

 

 Creche e pré-escola devem se caracterizar como 

ambientes que possibilitem à criança ampliar suas 

experiências e se desenvolver em todas as dimensões 

humanas: afetiva, motora, cognitiva, social, imaginativa, 

lúdica, estética, criativa, expressiva, linguística”. 

 (Tempos e Espaços, pág.23) 

 

O currículo se constitui na participação das crianças e das relações sociais e 

interações que estabelece com seus pares bem como os adultos com os quais convive 

e no brincar. Nessas interações se apropriam de valores e atitudes próprias de seu 

tempo e espaço, do patrimônio histórico e cultural da humanidade. Um currículo que 
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atenda às especificidades da infância e do local/ ambiente, incluindo a família, 

educadores e comunidade. Construído de forma dinâmica e flexível, fundamentado no 

diálogo tendo necessariamente, como ponto de partida os interesses e demandas das 

crianças e da comunidade.  

O atendimento à Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, será 

organizado e desenvolvido considerando a visão de currículo como construção 

sociocultural e histórica, tornando-se um instrumento privilegiado da construção da 

identidade e subjetividade, no qual pressupõem a participação intensa da Comunidade 

Educativa na discussão sobre a cultura da escola, gestão e organização de práticas 

que reconheçam, considerem, respeitem e valorizem a diversidade humana, as 

diferentes maneiras e tempos para aprender.  

As propostas pedagógicas, em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – Resolução CNE/CEB nº 5/09, procuram respeitar 

os princípios éticos, políticos e estéticos e ter como objetivo garantir à criança o 

acesso a processos de apropriação, renovação, articulação de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens. 

O presente projeto expressa as prioridades estabelecidas na BNCC que 

tornando nossa EMEB, um local para ser criança; para se viver a infância; onde se 

brinca; onde as falas, expressões e choros são considerados; onde se corre; se pinta; 

se dança; se canta; se fotografa; se desenha; se cozinha; se escreve; se lê; na relação 

com o espaço/tempo/materiais, com os adultos e especialmente com outras crianças, 

crianças pequenas e bem pequenas.  

7. Diretrizes 
 

7.1. Gestão democrática 
 

 

 

Ação - Reuniões pedagógicas com toda equipe escolar; 

Diretriz- GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 Evidenciar a participação e corresponsabilidade da comunidade escolar 

(funcionários, alunos e outros membros da comunidade) dando voz a 

todos os envolvidos de forma que lhes faça sentido e que cada um se 

reconheça no documento, desde acesso, implantação e tomada de 

decisões até a avaliação. 
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- Reuniões com pais e responsáveis; 

- Comunicados para pais e funcionários, entrega antecipada do calendário 

anual para as famílias; 

- Convite específico aos pais para participarem da APM e CE , como 

também a explanação sobre esses órgãos e sua importância; 

- Reuniões mensais com equipe de apoio; 

- Equipe escolar trabalha em função de atender as necessidades da 

comunidade; 

- Sábados letivos; 

- Assegurar a identidade de todas as crianças da EMEB. 

Avanços - Atendimento individualizado aos pais com flexibilidade de horário tendo 

participação qualitativa desses nos encontros; 

- A participação dos pais se manteve em relação ao ano anterior; 

- Práticas pedagógicas são acordadas no coletivo; 

- Melhorias na escola realizadas pela gestão escolar como compras de 

brinquedos para as crianças e manutenção dos espaços; 

- As crianças são chamadas pelo nome pelos adultos, favorecendo a 

construção de sua identidade pessoal e sua identificação no grupo. 

Desafios - Melhorar a participação presencial dos pais nas reuniões de APM e CE; 

- Continuar com trabalho para aproximação da comunidade no contexto 

escolar; 

- Melhorar a participação dos pais e responsáveis na vida escolar dos 

filhos; 

- Manter diálogo com as famílias sobre a importância de retornarem as 

pesquisas e avaliações, cobrando aqueles que não realizam a devolução; 

- Reuniões mensais com a equipe de apoio; 

- Efetivar e alimentar sistematicamente o Blog da escola, como mais um 

veículo de informação/pertencimento aos responsáveis e comunidade no 

se refere ao contexto escolar. 
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Metas - Organizar melhores dias e horários para os pais participarem-nas 

reuniões de APM e CE; 

- Questionários para coletar opiniões sobre a escola; 

- Procurar entre os pais, quem tem aptidões para cantar, contar histórias, 

tocar instrumentos para apresentação nos espaços da EMEB, estreitando 

assim os vínculos entre pais e escola. Por exemplo: coral, dupla sertaneja, 

cantor lírico, poetas, repentistas, Rapers, Hip hop, entre outros;  

- Continuar enviando calendário mensal antecipado com as informações 

claras e objetivas para melhor atendimento do planejamento familiar; 

- Sistematizar ações que conscientizem as famílias sobre as devolutivas 

dos questionários/ opiniões e avaliações que nos embasam para um bom 

atendimento à comunidade entorno; 

- Manter o grupo de teatro formado originalmente por profissionais da 

creche, ampliando os membros da equipe escolar como forma de estreitar 

laços de afetividade, comprometimento com os direitos de aprendizagem 

das crianças e promover entretenimento cultural a comunidade entorno; 

- Sistematizar normativas de cuidados com os materiais pedagógicos e 

brinquedos a fim de garantir recursos necessários para o bom 

desenvolvimento infantil. 

 

 

 

Ação - Participação via Conselho de Escola e APM. 

Avanços - Comunicados sistemáticos para todos via agenda; 

- Publicação da prestação de contas nos espaços escolares para 

visualização e ciência de todos. 

Desafios - Maior participação dos responsáveis na APM e CE, bem como nas 

reuniões com pais, enfatizando a participação ativa desses na 

democratização da gestão; 

Diretriz- GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 Propostas para aperfeiçoar a atuação dos órgãos colegiados 
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- Continuar com a atuação coletiva nas tomadas de decisões. 

Metas - Conscientizar e fomentar novas ações incentivar as famílias a 

participarem ativamente da APM e CE; 

- Qualificar a transparência na gestão de recursos através de apresentação 

de fotos no mural localizado na entrada da escola objetivando claramente 

espaços e aquisições realizadas através da verba pública para a EMEB 

Luiz Gushiken;  

- Dar continuidade na análise de aplicação de verbas levando em 

consideração as necessidades dos projetos pedagógicos. Prioridade: 

colocação de espelhos nas salas deste que haja verba para tal. 

 

 

 

Ação - Programa Junte óleo (parceria com Instituo triângulo); 

- Programa Nacional de reciclagem de esponjas Scotch-Brite (parceria com 

Terra Cycle); Programa Nacional de reciclagem de instrumentos de Escrita 

(parceria com Terra Cycle); 

- Parceria com a UBS e rede de proteção integral; 

- Parceria com ONGs; 

- Parcerias com faculdades e demais instituições de ensino. 

Avanços - Participação cada vez maior da comunidade em projetos que dão 

visibilidade ao meio ambiente; 

- Maior conscientização da equipe escolar e Comunidade local em favor ao 

meio ambiente; 

- Participação das faculdades privadas nos cuidados com relação à saúde 

das crianças, por meio de palestras com famílias e comunidade entorno. 

Desafios - Ampliar a divulgações dos projetos de sustentabilidade através do Blog 

da escola; 

- Ampliar a visão de Educação Ambiental de toda a equipe escolar 

Diretriz- GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 Ações em parceria com programas e dispositivos da Comunidade 
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buscando práticas educativas condizentes (menos papel, mais ação); 

- Retomar os projetos de sustentabilidade e ação social para o ano de 

2019 com ampliação das divulgações por bilhetes, comunicados na porta 

da escola, cartazes informativos e folders; 

- Efetivar mais ações com a UBS e rede de proteção Integral; 

- Ampliar parcerias com ONGs do entorno e outros dispositivos da 

comunidade onde se concretize o acesso a programas culturais e sociais; 

- Que a EMEB seja comunicada sobre o objetivo e o resultado das ações 

relacionadas aos programas de saúde; 

- Realizar parcerias com teatros, circos ONGs e parques.  

Metas - Sistematizar ações explicativas e incentivadoras para projetos que atuam 

nas áreas de sustentabilidade, saúde e ações sociais; 

- Estimular ações educativas cotidianas afinadas com as questões do meio 

ambiente (menos papel, mais ação); 

- Ampliar números de palestras para pais e comunidade; 

- Manter parcerias com a UBS e rede de proteção integral; 

- Ampliar a comunicação entre canais de segurança e prevenção de 

acidentes, sendo eles: GCM e Corpo de Bombeiros; 

- Divulgar nos sábados letivos e outros eventos em que houver 

participação de famílias e comunidades fotos e das atividades que 

envolvem as crianças, pais e comunidades (verificando antes, autorização 

dos direitos de imagens); 

- Ampliar o Estudo do Meio contando com parceria dos dispositivos 

públicos; 

- Manter parceria entre UBS / Escola/Família. 

 

7.2. Qualidade Social da educação por meio da Prática 
 

 
Diretriz : Qualidade Social da Educação por meio da Prática Pedagógica 
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Ação - Revisitar o PPP a fim de refletir o trabalho do ano letivo; 

- Proporcionar sistematicamente momentos para favorecer a interação 

pessoal; 

- Tematizar boas práticas dos professores através de rodas de conversas, 

registros escritos e mediáticos com apresentação pelos mesmos; 

- Qualificar o trabalho no que tange a brincar e interagir na EMEB; 

- Levantar as necessidades formativas do grupo.  

Avanços - Estruturar o PPP para que este realmente reflita as concepções de 

criança, infância e espaços e tempos de aprendizagem levantados com o 

coletivo em reuniões Pedagógicas e que este reflita o trabalho 

desenvolvido na escola; 

- Organização dos espaços coletivos, tendo foco no melhor aproveitamento 

desses espaços, tendo equipes de professores para que seja feita a 

manutenção da organização na periodicidade de 2 vezes por mês; 

- Reflexões sobre práticas trabalhadas; 

- Formações qualificadas em prol das necessidades das crianças no HTPC 

presencial e online; 

- A maiorias das crianças se reconhecem, e conhecem os amigos da turma 

pelo nome; 

- Crianças começam a aceitar a boa dieta alimentar elaborada pelas 

nutricionistas da REDE. 

Desafios - Tornar o PPP instrumento vivo, a ser consultado e completado, a partir 

das ações reflexivas que permeiam o fazer pedagógico em nossa escola; 

- Dar continuidade as formações dos grupos; 

- Manter planos de formação para novas conquistas; 

- Viabilizar ideias propostas no PPP que não foram implantadas por falta 

de verbas, como, por exemplo, colocação de Espelhos nas salas da creche 

 Plano de formação articulados, a partir de levantamentos coletivos das 

necessidades para todos e para cada um, constituindo diversos espaços e 

tempos formativos (HTP, HTPL, HTPC e reuniões Pedagógicas 
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e pré-escola; 

- Aprofundar temas abordados, inclusive com a formação teórica. Exemplo: 

BNCC; 

- Formação sobre escrita de relatórios e outros documentos importantes de 

acompanhamento do desenvolvimento infantil; 

- No ano de 2019, acesso a computadores e internet para pesquisas e 

efetivação do trabalho pedagógico junto às crianças. 

Metas - Organizar melhores dias e horários para os pais participarem; 

- Questionários para coletar opiniões sobre a escola; 

- Procurar entre os pais, quem tem aptidões para cantar, contar histórias, 

tocar instrumentos para apresentação nos espaços da EMEB, estreitando 

assim os vínculos entre pais e escola. Por exemplo: coral, dupla sertaneja, 

cantor lírico, poetas, repentistas, Rappers, Hip hop, entre outros; 

- Continuar enviando calendário mensal antecipado com as informações 

claras e objetivas para melhor atendimento do planejamento familiar; 

- Sistematizar ações que conscientizem as famílias sobre as devolutivas 

dos questionários/ opiniões e avaliações que nos embasam para um bom 

atendimento à comunidade entorno. 

                                             

 

 

Ação - Leitura das Atas de HTPC para relembrar decisões e compromissos; 

- Reuniões pedagógicas externas focando na ampliação de conhecimentos 

e relações interpessoais; 

- Levantamento das necessidades coletivas e individuais; 

- Produções de relatórios; 

- Reunião com auxiliares e conversas sobre questões referentes às 

Diretriz: Qualidade social da Educação por meio da Prática Pedagógica 

 Planos de formação específicos (Professores, Auxiliares em educação, 

Equipe de apoio, equipe da cozinha e equipe administrativa) de acordo 

com as necessidades dos diversos sujeitos envolvidos no PPP e na 

rotina da EMEB.  
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práticas no cotidiano da creche.  

Avanços - Conseguimos realizar ações propostas; 

- Organização dos horários do HTPC e HTP e as respectivas tarefas; 

- Formação de professores e Auxiliares, qualificando o trabalho com as 

crianças; 

- Atividades com professores e auxiliares proporcionaram vivências 

significativas no contexto pedagógico. 

Desafios - Estudar o PPP de forma reflexiva de modo a qualificarmos o trabalho com 

todos da equipe escolar; 

- Qualificar o entrosamento com alguns trios de turmas; 

- Qualificar a implantação das equipes que cuidarão dos espaços coletivos; 

- Manter propostas que viabilizem a interação das crianças e adultos com o 

meio ambiente; 

- Intervenções pontuais nos instrumentos metodológicos; 

- Encaminhar à SE, através da OP a inviabilidade das formações mais 

sistemáticas e significativas dos Auxiliares, que pela força da legislação 

municipal não é mais possível, pois a reestruturação dos horários de HTP 

acabaram por negligenciar este segmento em relação a qualificação de 

suas formações.  

Metas - Revisitar o PPP, articulando ideias e realizando considerações para 

qualifica-lo; 

- Sistematizar encontros com Auxiliares de forma a qualificar o trabalho 

junto com as crianças; 

- Sistematizar encontros com pessoal de apoio de forma a qualificar o 

trabalho junto às crianças; 

- Devolutivas do plano de ação e registros de observação do trabalho 

docente mensal (para creche) e quinzenal (para a pré-escola); 

- Formação / Orientação sobre escrita de registros pedagógicos e 

(caderneta de chamada, relatórios individuais e outros); 

- Dispor de voluntários da comunidade para enriquecer rotinas da EMEB 
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(Sábado Letivo, conversa com as crianças sobre brincadeiras antigas e 

relatos da infância); 

- Estabelecer calendário de entregas de registros e devolutivas. 

 

7.3. Acesso, Permanência e Sucesso escolar 
 

 

 

Ação - Período de adaptação; 

- Acolhimento das crianças e familiares na entrada e saída e a qualquer 

tempo que se fizer necessário; 

- Reunião com pais e responsáveis com horário flexível; 

- Atendimento a todos sem distinção; 

- Respeito aos educandos e familiares respeitando suas individualidades; 

- Organização das rotinas dos membros da equipe gestora visando a 

disponibilidade em todos os horários de ao menos um ou dois membros da 

equipe para atendimentos que se fizer necessários. 

Avanços - Atendimento às diversidades tratando com respeito e urbanidade a 

todos; 

- Elogios com relação ao atendimento e no período de adaptação; 

- Pais que visitam a EMEB nos apontam de maneira satisfatória a 

receptividade todos da equipe escolar deste o vigia até a gestão escolar; 

- Comunicados fixados em vários locais com o intuito de facilitar o acesso 

a informação; 

- Organização das rotinas dos membros da equipe gestora visando a 

disponibilidade em todos os horários de ao menos um ou dois membros da 

equipe para atendimentos que se fizer necessários. 

Diretriz- Acesso, Permanência e Sucesso Escolar 

 Forma de acolhimento aos familiares, crianças pequenas, crianças 

bem pequenas e bebês. 
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Desafios - Qualificar momentos em que as famílias e comunidade tenham mais 

possibilidades de assistirem a apresentações teatrais na nossa escola; 

- Que haja mais propostas de integração das escolas no entorno; 

- Articulação maior da Rede de Proteção ( em especial, o CT) de forma a 

qualificar as ações de acompanhamento as crianças e  suas famílias. 

Metas - Garantir um atendimento diferenciado para as famílias que são 

impossibilitadas de vir às reuniões e têm interesse em saber como estar o 

desenvolvimento do (a) filho (a); 

- Refletir outros meios de comunicação que abranjam um público maior e 

possibilite uma ampliação de conhecimento dos pais sobre como as 

crianças estão sendo atendidas em suas necessidades na EMEB; 

- Atender a comunidade do entorno quando esta nos procura para sanar 

dúvidas sobre o processo de matrícula, transporte escolar e outros 

assuntos pertinentes a infância na escola (dos 4 meses a 5 anos). 

 

 

 

Ação - Rotina diária atende as necessidades das crianças proporcionando 

momentos de cuidado, interação e de brincadeiras, visando o pleno 

desenvolvimento infantil; 

- Organização da rotina de acolhimento das crianças e famílias em 

horários diferenciados, respeitando as necessidades dessas; 

- Alimentação diferenciada e administração de medicação mediante 

orientação médica. 

Avanços - Atendimento e respeito às diversidades; 

- Crianças se apropriaram dos espaços da EMEB realizando atividades 

orientadas e mediadas pelas professoras; 

- Planejamento das ações respeitando os espaços e interesses das 

crianças; 

Diretriz- Acesso, Permanência e Sucesso Escolar 

 Organização das rotinas das crianças pequenas, crianças bem pequenas 

e bebês a partir das necessidades dos sujeitos.   
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- Manutenção da organização dos espaços e tempos. 

Desafios - Diálogo com as famílias no que diz respeito aos horários da creche e a 

rotinas das crianças em detrimento a esses horários; 

- Atendemos as necessidades das famílias, porém estamos com poucos 

avanços em relação a alguns familiares que abusam da compreensão da 

escola quanto à tolerância nos atrasos e saídas, desvalorizando o trabalho 

realizado dentro da escola. 

Metas - Continuar com diálogo e sensibilização dos pais e familiares com relação 

aos horários da EMEB; 

- Reativar o blog da escola, como canal de comunicação, publicando fotos 

que enalteçam a rotina pedagógica como espaços de experimentação e 

vivencias que conduzem aos direitos de aprendizagem. 

 

8. Organização e Desenvolvimento do Trabalho 

Pedagógico 
 

8.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DOS BEBÊS 
(ZERO A UM ANO E 6 MESES) 

 

8.1.1. O eu, o outro e o nós: 

 Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos; 

 Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e 

interações das quais participa; 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos; 

 Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras; 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de 

alimentação, higiene, brincadeira e descanso; 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se 

ao convívio social. 
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8.1.2. Corpo, gestos e movimentos: 

 Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos; 

 Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes; 

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais; 

 Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar; 

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

 

8.1.3. Traços, sons, cores e formas: 

 Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente; 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos 

riscantes e tintas; 

 Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

8.1.4. Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

 Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de 

pessoas com quem convive; 

 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas; 

 Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o 

portador e de virar as páginas); 

 Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido 

do adulto-leitor; 

 Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler 

histórias e ao cantar; 

 Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, 

fala e outras formas de expressão; 

 Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes 

portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.); 

 Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais 

(poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.); 
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 Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

 

8.1.5. Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações: 

 Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, 

sabor, temperatura); 

 Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e 

remover etc.) na interação com o mundo físico; 

 Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando 

e fazendo descobertas; 

 Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de 

experiências de deslocamentos de si e dos objetos; 

 Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles; 

 Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 

brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). 

 

8.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS BEM PEQUENAS 
(1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES) 

 

8.2.1. O eu, o outro e o nós 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos; 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos; 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender; 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando 

essas diferenças; 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras; 

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

adulto; 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 
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8.2.2. Corpo, gestos e movimentos: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras; 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas; 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações; 

 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

 

8.2.3. Traços, sons, cores e formas: 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música; 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa 

de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais; 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

8.2.4. Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões; 

 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em 

cantigas de roda e textos poéticos; 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com 

orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da 

esquerda para a direita); 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc.; 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos; 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas 

sugeridos; 
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 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu 

contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, 

tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.); 

 Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus 

usos sociais; 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos. 

 

8.2.5. Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações: 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais 

(luz solar, vento, chuva etc.); 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição e fora dela; 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, 

hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar); 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos; 

 Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, 

presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza 

(bonecas, bolas, livros etc.). 

8.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS PEQUENAS 
(4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES) 

 

8.3.1. O eu, o outro e o nós: 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 
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 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação; 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive; 

 Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida; 

 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 

interações com crianças e adultos. 

 

8.3.2. Corpo, gestos e movimentos: 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música; 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades; 

 Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e música. 

 Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto 

e aparência; 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

 

8.3.3. Traços, sons, cores e formas: 

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais 

durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas; 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 

 Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), 

utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

 

8.3.4. Escuta, fala, pensamento e imaginação: 
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 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão; 

 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos; 

 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras conhecidas; 

 Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. 

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba; 

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa; 

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; 

 Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto 

e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, 

como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.); 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

8.3.5. Espaços, tempos, quantificações, relações e 

transformações: 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades; 

 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 

ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais; 

 Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões 

sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação; 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em 

diferentes suportes; 

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças; 

 Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história 

dos seus familiares e da sua comunidade; 



53 
 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 

depois e o entre em uma sequência; 

 Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. 

 

9. Projetos coletivos 

9.1. Projeto Multicultural:  
 

Que é “multiculturalismo”? Coexistência de diversas culturas numa sociedade. 

Por que e o que o multiculturalismo tem a ver com a educação infantil? 

O projeto visa buscar a compreensão das diversas culturas, bem como da 

diversidade existente tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente social, 

compreender os diferentes pontos de vista da realidade dos sujeitos que convivem no 

âmbito escolar respeitando as diferenças. O enfoque é de respeito, de valorização do 

respeito, de valorização da diversidade de culturas existentes no nosso país e dentro 

da comunidade escolar.  

O projeto Multicultural objetiva a compreensão das diferentes estabelecendo 

parcerias com todos os membros da comunidade escolar (funcionários e familiares). 

O projeto se estenderá durante meados do primeiro semestre e todo o segundo 

semestre do ano letivo, culminando em atividade com as famílias, em dezembro, no 

Dia da Família. Nesta data as famílias poderão apreciar e vivenciar os resultados das 

pesquisas realizadas no decorrer do projeto. 

Entre as etapas do projeto poderá ocorrer: 

- pesquisas; 

- Leituras; 

- Vídeos; 

- Rodas de apreciação de imagens e/ou objetos da cultura; 

- Rodas de conversa com membros da comunidade, inclusive pais ou parentes 

das crianças;  

- Estudos do meio como visitas a museus e espaços de cultura; 

 

PROJETO MULTICULTURAL 

Duração do projeto: março a dezembro 

 

Justificativa: a partir de observação da realidade notou-se o quanto a 

diversidade permeava o cotidiano das relações em nossa escola, diversidade de 

https://escolaeducacao.com.br/aprenda-como-montar-o-melhor-projeto-escolar/#Duracao_do_projeto
https://escolaeducacao.com.br/aprenda-como-montar-o-melhor-projeto-escolar/#Justificativa
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gênero, de raça, diversidade cultural, enfim estávamos diante de uma realidade 

extremamente rica e que merecia seu estudo. A constatação veio a partir da 

observação nos atendimentos as famílias, nas reuniões com professores, nas 

conversas com funcionários da unidade Escola, nas rodas de conversa com as 

crianças, nos encontros com as famílias, até nos projetos abordados nas práticas 

pedagógicas. Diante de tantos dados decidiu-se que era importante que as crianças 

pensassem sobre essa diversidade e que o eixo mais representativo desses povos 

seria sua cultura, daí o projeto Multicultural.  

 

Objetivos:  

Culminância: Dia da Família em dezembro deste ano letivo, através da 

socialização das s experenciadas pelas crianças nos agrupamentos de faixa etária.  

 

Metodologia: cada faixa etária irá pesquisar uma região de nosso país 

buscando compreender as nuances da cultura de nosso povo. Assim: 

Berçários e Infantil I – região centro oeste 

Infantil II – região nordeste 

Infantil III – região Norte 

Infantil IV – região sudeste 

Infantil V -  região sul 

 

As professoras das faixas etárias irão subdividir os eixos de tal forma que todos 

os aspectos sejam estudados e estejam representados nos produtos finais. 

Considerando: 

 Brinquedos e brincadeiras; 

 Artes e seus artistas; 

 Músicas, danças típicas e vestimentas; 

 Flora e fauna; 

 Culinária e lendas; 

 

Avaliação: 

Continua, ocorrerá durante todo o processo, com cada turma e criança 

envolvida. 

 Objetivos: 

Subsidiar os docentes mediante estudo e reflexão para o entendimento das 

novas dimensões de ser criança e viver a infância neste momento histórico, 

valorização das culturas infantis, tendo a EMEB Luiz Gushiken como local de 

https://escolaeducacao.com.br/aprenda-como-montar-o-melhor-projeto-escolar/#Objetivos
https://escolaeducacao.com.br/aprenda-como-montar-o-melhor-projeto-escolar/#Culminancia
https://escolaeducacao.com.br/aprenda-como-montar-o-melhor-projeto-escolar/#Metodologia
https://escolaeducacao.com.br/aprenda-como-montar-o-melhor-projeto-escolar/#Avaliacao


55 
 

produção de cultura através das interações e do brincar, levando em conta a 

diversidade. Orientar os professores no planejamento e execução de ações de 

exploração dos movimentos, escuta ativa, a arte como linguagem universal tendo em 

vista o desenvolvimento humano a cultura, sociedade o respeito pela biodiversidade. 

 

9.2. Projeto de Literatura Autor do Mês:  
 

Todo mês elegemos um autor da literatura infantil ou um gênero literário 

visando um maior aprofundamento no trabalho com os alunos com relação à literatura 

além de histórias previamente selecionadas pela professora para a hora da história 

que é previsto diariamente dentro da rotina da sala de aula.  O objetivo é de 

enriquecer o repertório dos alunos com diferentes gêneros literários, conhecer a vida e 

a obra de escritores, assim como seu estilo. Aos poucos se observa que as crianças 

vão construindo seu próprio repertório literário, já são capazes de identificar autores e 

gêneros literários ao visitarem bibliotecas, livrarias e espaços para Literatura.  

 

9.3. Projeto sobre Educação Ambiental: Sustente a ideia  
 

JUSTIFICATIVA:  

“O convívio escolar será um fator determinante para a 

aprendizagem dos valores e atitudes. Considerando a 

escola como um dos ambientes mais imediatos do aluno, 

relação a elas se darão a partir do próprio cotidiano da 

vida escolar do aluno.”  

(PCN’s 2001)  

 

Cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos. A 

escola é um lugar favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser grande geradora 

de resíduos. Então, é importante que trabalhemos no sentido de envolver nossos 

alunos, pais, educadores e funcionários para que esta situação modifique, formando 

novos hábitos.  

Partindo do princípio que a educação ambiental é um processo longo e 

contínuo, devemos mudar nossos hábitos e atitudes de maneira espontânea.  

A Educação Ambiental é muito mais do que conscientizar sobre o lixo, a 

reciclagem e a poluição. É trabalhar situações que possibilitem a comunidade escolar 
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pensar propostas de intervenção na realidade nos cerca. Ela será o elo entre todas as 

disciplinas que favorecerá a valorização da vida e, consequentemente do meio 

ambiente.  

Entretanto, na criança é mais fácil desenvolver a sensibilidade, o gosto e o 

amor pela natureza, já no adulto, algumas vezes, é preciso desenvolver o respeito.  

Sabemos que o que o meio ambiente não é destruído por falta de 

conhecimento, mas sim devido ao estágio de desenvolvimento existente no mundo.  

O trabalho de conscientização da destruição do meio ambiente na escola, será 

para resgatar a necessidade de conciliar a teoria com a prática no dia a dia, 

garantindo, o futuro do planeta e da humanidade. Desta forma, teremos uma noção 

que tudo está interligado. Somos parte da natureza e não devemos esquecer isto.  

Este projeto contempla a necessidade de pequenos atos, que serão 

responsáveis por grandes transformações que devem ser assumidas por nós, para o 

resto de nossas vidas e assim estaremos garantindo o futuro de nossas gerações com 

fraternidade e sustentabilidade.  

 

OBJETIVO GERAL: Esse projeto tem como objetivo promover o envolvimento 

dos alunos, professores, pais e comunidade em defesa à sustentabilidade do nosso 

planeta.  

TEMPO ESTIMADO: O ano todo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Implantar, de forma geral, práticas sustentáveis na escola;  

- Identificar e promover atitudes sustentáveis no coletivo e individualmente, agir 

coerentemente com elas;  

- Desenvolver atitudes diárias de respeito ao ambiente e à sustentabilidade, 

apoiadas nos conteúdos trabalhados em sala de aula;  

- Ampliar o interesse por projetos ambientais e se integrar em sua organização 

e implantação;  

- Conviver num ambiente agradável onde um possa respeitar o outro e todos 

respeitem a natureza;  

- Compreender o sentido de ser um cidadão consciente e participativo nas 

ações de preservação do meio ambiente;  

- Adotar posturas pessoais e comportamentos sociais construtivos, baseados 

na prática das virtudes, colaborando para a construção de uma sociedade justa, em 

um ambiente saudável;  
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- Repensar e avaliar as atitudes diárias e a suas consequências no meio 

ambiente em que vivemos;  

- Estimular a mudança na prática de atitudes e a formação de novos hábitos 

com relação à utilização dos recursos naturais;  

- Favorecer a reflexão sobre a responsabilidade ética de nossa espécie e 

planeta para garantir um ambiente sustentável;  

- Participar de ações sociais que resgatem valores humanos como respeito 

pela vida, responsabilidade, solidariedade, amizade e ética;  

- Envolver a comunidade escolar e família neste processo de relações fraternas 

e preservação do meio ambiente;  

- Conhecer a realidade da sala de aula e pátio da escola para busca coletiva de 

soluções... (desperdício ou economia de papel, destino correto do lixo, torneiras 

abertas ou fechadas, entre outros);  

- Estabelecer diferença entre separar, reciclar e reutilizar.  

TEMPO ESTIMADO: O ano todo.  

 

DESENVOLVIMENTO  

1ª etapa - Planejamento em equipe  

Reunir os funcionários para uma conversa sobre a importância de criar um 

ambiente voltado à sustentabilidade ambiental e conscientizar de que a mudança de 

hábitos quando começam na escola causam impacto nas crianças e suas famílias.  

2ª etapa – Buscar parcerias  

Realizar parcerias com empresas que trabalham com reaproveitamento de 

resíduos e tenham seriedade no trabalho, visando a sustentabilidade e mudança de 

hábitos. Atualmente a escola possui parceria com duas empresas:  

- TERRA CYCLE: coleta de produtos e embalagens de higiene bucal, esponjas 

de lavar louça usadas e materiais escolares como caneta, lápis de cor, borracha, 

apontador, marcadores entre outros de qualquer marca;  

- INSTITUTO TRIÂNGULO: Descarte consciente do óleo vegetal (troca por 

barrinhas de sabão).  

3ª etapa - Implantação  

Divulgar para os funcionários da escola, crianças e famílias.  

Posicionar postos de coleta pela escola, num lugar acessível para todos.  

4ª etapa - Definição de conteúdos disciplinares  

Em reuniões com coordenadores e professores, levantar os conteúdos 

pedagógicos que podem receber o apoio do projeto ao ser trabalhados em sala, como 

por exemplo:  
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- A importância da preservação da natureza para a vida na Terra;  

- Tempo de decomposição de alguns resíduos;  

- Os tipos de poluição;  

- Descarte inadequado do óleo;  

- A poluição e os animais;  

- A importância dos aquíferos;  

- O lixo nos rios e mares;  

- Diferenças entre lixo e resíduos, entre outros.  

5ª etapa - Sensibilização da comunidade  

Para aproximar as famílias e permitir que elas também apliquem as ações 

sustentáveis do projeto em seu dia a dia, é preciso envolvê-las desde o início. 

Conversar nas reuniões e eventos sobre o tema, expor as mudanças implantadas na 

escola em painéis e convidá-las a ver de perto a preocupação ambiental aplicada nos 

diferentes locais da escola.  

6ª etapa - Manutenção permanente das ações  

Acompanhar o andamento das mudanças, anotando os resultados e as 

pendências. Reunir os envolvidos para fazer as avaliações coletivas das medidas 

adotadas. Não hesitar em reforçar os princípios do projeto sempre que julgar 

necessário e procurar levar em consideração novas sugestões e soluções propostas 

por alunos, educadores ou famílias. É importante ter em mente que essa manutenção 

deve ser permanente e não apenas parte isolada do projeto.  

AVALIAÇÃO: 

Retomar os objetivos do projeto, recordando o que a escola espera alcançar, e 

questionar se eles foram atingidos, total ou parcialmente. Montar uma pauta de 

avaliação sobre cada item trabalhado e retomar aqueles que merecem mais 

aprofundamento. Avaliar também o envolvimento da equipe e dos alunos, se todos 

estão interessados na questão ambiental e se eles mudaram as atitudes cotidianas em 

relação ao desperdício e ao consumo.  

 

9.4. Projeto Despedida das turmas de Infantil V: 
 

 É um projeto que se iniciou em 2018 em nossa escola e que ocorreu no 

segundo semestre do ano letivo. Este projeto visa garantir às crianças das turmas de 

Infantil V uma passagem mais tranquila e segura para a escola de Ensino 

fundamental.  

Algumas etapas estão previstas dentro deste projeto, como: 
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 A escolha de uma marca para deixarem na escola. Esta poderá ser um 

jardim, um painel, entre outros; 

 A visita das crianças à uma escola de Ensino Fundamental da nossa Rede, 

no nosso caso, optamos pela EMEB Alfredo Scarpelli, por ser a mais 

próxima; 

 Um passeio exclusivo para as turmas do Infantil V como despedida entre 

os colegas; 

 Confecção de uma lembrança para as crianças levarem com elas do 

tempo que passarm em nossa escola; 

 Como etapa final organizamos a participação das famílias em uma noite 

especial com as crianças em nossa escola. Esta etapa é organizada a 

partir de uma apresentação das crianças com direito a sessão de fotos 

pelas famílias. Esta apresentação deve ser de algo que tenha sido 

significativo para a turma: uma poesia, uma canção, uma brincadeira... 

 

9.5. Dia da Família: 
 

Seguindo a Avaliação de anos anteriores estas datas serão menos para 

exposição de trabalhos com o intuito de diminuir o desperdício de papéis, e terá mais 

enfoque em propostas ativas às crianças e suas famílias. 

Assim, já em 2018, trabalhamos com os eixos Ação Social e Educação 

Ambiental, onde a participação das famílias em apresentações teatrais, palestras e 

oficinas, foi garantida com  uma organização por grade de horários em que as famílias 

poderiam rodiziar.  

Os objetivos aqui delineados foram ofertar entretenimento, conhecimentos e 

diversão a partir da construção. 

 

10. Projeto de formação dos professores 
 

10.1. Creche 
 

 

PLANO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E AUXILIARES DA CRECHE / 2019 
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“Tempos e Espaços que garantem os direitos das crianças” 

 

JUSTIFICATIVA E ARTICULAÇÃO PLANO DE FORMAÇÃO  

 

 Com a evolução das pesquisas cientificas sobre o desenvolvimento infantil, as quais 

apontam a enorme importância dos primeiros anos de vida para os desenvolvimentos físicos, 

cognitivos, afetivos e sociais dos seres humanos, a equipe  educadora percebendo as 

demandas necessárias para um atendimento de qualidade, vem de forma sistemática 

buscando através da formação em serviço e continuada aprimorar nossos fazeres 

pedagógicos em uma perspectiva critico-reflexiva (Shown, Dewey, Alarcão). 

 

Após fazer um diagnóstico dos saberes da equipe docente, a leitura dos objetivos 

gerais do  Projeto Político Pedagógico e as necessidades das crianças da EMEB Luiz 

Gushiken, juntamente com o corpo docente, elegemos a gestão de tempos e espaços  como 

foco de formação  por permear todos os campos de experiências propostos na BNCC e os 

direitos de aprendizagem. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Qualificar a prática a partir da reflexão sobre a gestão de sala de aula; 

 Buscar uma maior coesão entre as intenções e as ações docentes; 

 Subsidiar a análise dos processos de aprendizagem; 

 Instrumentalizar no replanejamento das ações educativas; 

 Perceber as possibilidades e potencialidades de cada criança; 

 Pensar e replanejar suas ações, intervenções e novos focos de 

observação e registro; 

 Instrumentalizar os educadores no uso de novas tecnologias como 

recurso de observação, registro e reflexão. 

 

Resultados 

Esperados / 

Metas 

 Construção uma cultura de formação na perspectiva mais critica e mais 

reflexiva; 

 Consolidação o fazer pedagógicos embasados em teorias 

da pedagogia da infância. 

 

DESCRIÇÃO DAS FASES / ETAPAS: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO / 

AVALIAÇÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Março 

 Apresentação do conteúdo 
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Fases/ 

Etapas: 

Cronograma 

de 

execução e 

avaliação 

 BNCC; 

 Cuidar e educar como sinônimos indissociáveis; 

 Rotina na educação. 

Abril; 

 Rotina na educação na Creche; 

 Analise de rotina; 

 Reelaboração de rotina na creche; 

 Gestão de Tempos e espaços; 

 Um prato cheio de aprendizagens – Momento de Alimentação; 

Maio / junho 

 Modalidades organizativas do brincar e interagir; 

 Espaços da infância; 

 Inventário dos espaços 

 Expressividades corporais, musicais, plásticas, teatrais e orais; 

 Escrita de registros 

Julho / Agosto 

 Práticas de leitura e contação  na creche; 

 Roda de leitura; 

 Roda de narração; 

 Roda de manuseio; 

 Roda de conversa; 

 Reconto. 

 Setembro/ Outubro 

 Modalidades organizativas; 

 Atividades permanentes; 

 Atividades ocasionais; 

 Sequência didática. 

Novembro/ Dezembro 

 Parceria escola e Família; 

 Registro na creche; 

 Avaliação na creche; 

Adaptação e Acolhimento na creche para 2020. 

 

 

 

 Cuidar e educar como sinônimos indissociáveis; 

 Rotina na educação infantil; 

 Gestão de Tempos e espaços na educação infantil; 

 Práticas de leitura na creche; 
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Conteúdos 

formativos 

 Modalidades Organizativas do Brincar Dirigido; 

 Diferentes arranjos de exploração e experimentação; 

 Circuitos; 

 Expressividades corporais, musicais, plásticas, teatrais e orais; 

 Modalidades organizativas; 

  Atividades permanentes; 

 Atividades ocasionais; 

 Sequência didática; 

 Registro na creche; 

 Parceria escola e Família; 

 Avaliação na creche; 

 Adaptação e Acolhimento na creche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 

Bibliográficas 

 

BNCC 

Creches: Crianças, faz de conta e Cia- Editora Vozes- 11ª edição- 

Capítulos 4,6 8 e 9 

Tempos e espaços para a infância e suas linguagens nos CEIS, Creches e 

EMEIS da cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Educação São 

Paulo: SME/DOT – Educação Infantil, 2006. 

São Paulo é uma escola -Manual de Brincadeiras. Secretaria Municipal de 

Educação São Paulo: SME/DOT 2007. 

Artigo: “Muitos mundos numa única sala.” de Adriana Klisys – Revista 

Avisalá 

Vídeo: Leitura para bebês (13 minutos). 

Artigo “Era uma vez para crianças pequenas” de Bresciane, Ana Lúcia. 

Revista Avisalá. edição nº 27 de 2006. 

Artigo: Uma pirueta, duas piruetas – Bresciane, Ana Lúcia 

RAMOS, Janaina Silmara Silva de.ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

SABERES DOCENTES - Departamento de Educação – UFRN. 

Importância especial ao sub titulo do texto: ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 

PEDAGÓGICO: A rotina na Educação Infantil. (pág. 5 até a 10) 

Artigo:” Um cuidado inerente ao projeto educativo da instituição e um 

indicador de qualidade do serviço prestado pela instituição” de Cisele Ortiz. 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil/Ministério da 

Educação e do Desporto. Secretária de Educação Fundamental. – Brasília: 
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MEC/SEF, 1998. 3v.: il 

Volume 1: Introdução; 

Volume 2: Formação Pessoal e social 

Volume 3: Conhecimento de Mundo 

Zabalza, Miguel A.Qualidade em Educação Infantil/ Miguel A. Zabalza; 

Tradução Beatriz Affonso Neves. – Porto Alegre: Artmes, 1998. 

Artigos das Revistas: Avisa Lá,Pátio Educação e Nova escola 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Compartilhamento de boas práticas; 

 Analise de bons modelos; 

 Análise de registro e devolutivas; 

 Análise de situação educativa; 

 Leitura individual e em pequenos grupos; 

 Reflexão e discussão sobre o texto; 

 Sistematização dos materiais analisados; 

 Leitura compartilhada. 

 

10.2. Pré-escola 
 

Plano de Formação para os Professores do Pré / 2019 

“Como ser professor na Educação Infantil sem dar aulas.” 

 

Justificativa: Este ano tivemos vários professores chegando a Unidade Escolar e identificamos a 

necessidade de resgatar o que o educador sabe, pensa e reflete sobre a rotina escolar. 

Identificamos a necessidade de uma discussão maior em relação ao PPP da EMEB, pois neste não 

consta o trabalho pedagógico desenvolvido na escola. Para que o professor realmente se apropriasse e 

participasse da construção desse instrumento há que se construir a concepção de criança, de infância, de 

espaço e tempo deste grupo. 

No levantamento de expectativas sobre a formação continuada, para 2019, verificamos junto com o 

grupo de professores, a necessidade de tratar: 

1. BNCC e os Campos de Experiências. 

2. Atividades da rotina na Educação Infantil também são campos de interesse, como: Contação de 

histórias, Música, atividades de Corpo e Movimento, Jogos matemáticos.  

3. Aliados a esses aparece a proposta de atividades e a troca de experiências. 
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4. Outro item é referente a escrita de relatórios e a portfólios. Quanto a esses são abordados ano a 

ano com o intuito de garantir os registros dos processos das crianças. 

Objetivos Gerais e Específicos:  

Que o professor seja capaz de: 

- Conhecer a rotina da Unidade Escolar entendendo a organização da rotina e do tempo, a garantia da 

diversidade de experiências, a importância desta para o desenvolvimento da criança; 

- Refletir sobre a concepção de criança, infância, tempos e espaços na escola da infância; 

- Refletir sobre a BNCC e o eixo da criança como protagonista. “Ser professor na Educação Infantil sem 

dar aulas”; 

- Promover reflexão da prática em momentos da rotina como: Contação de histórias, Música, atividades de 

Corpo e Movimento, Jogos matemáticos; 

- Reconhecer a importância dos instrumentos metodológicos e fazer uso de: Observação, do Registro  

Reflexivo, do Planejamento e Avaliação. 

Ações 

Propostas 

(Metodologia) 

- Tematização das práticas (no decorrer do ano letivo). 

- Leitura dialogada de textos (no decorrer do ano letivo). 

- Observação da prática das professoras e sua participação nos diferentes espaços da formação 

textos (no decorrer do ano letivo). 

- Análise de atividades realizadas pelas professoras textos (no decorrer do ano letivo). 

- Analise e discussão dos registros elaborados pelas professoras textos (no decorrer do ano 

letivo). 

Responsáveis Coordenadora Pedagógica 

Prazo / 

Periodicidade 

- Utilizar os diferentes espaços de formação enquanto espaços de discussão da prática (HTPC 

presenciais e online, e Reuniões Pedagógicas) no decorrer do ano letivo. Sendo: 

FEVEREIRO:  

- Adaptação e Acolhimento; 

- Rotinas na Educação Infantil – estruturação dos tempos; 

- Projetos coletivos da Escola; 

- Organização para o trabalho: Caderno de comunicados; Solicitação de materiais; Agenda das 

crianças; Registro de observação das crianças; Portfólio das crianças; 

- BEI: planejamento e empréstimos; 

- Os Direitos da Criança pela BNCC; 

- Organização do tempo Didático (Modalidades organizativas): Atividades Permanentes, 

Sequenciadas e Projetos; 

- Planejamentos por faixa etária; 

- Rede de Proteção; 

MARÇO:   

- Conversando sobre o Plano de Formação 2019 pela SE e o nosso; 

- Espaços coletivos e comissões; 

- Projetos e Sequenciadas por faixa etária; 
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- Experiências e campos: o que a Base nacional quer dizer com isso? Atividade ou experiência? 

ABRIL: 

- Experiências de Aprendizagem e a pedagogia participativa; 

- Ser professor de Educação Infantil sem dar aulas; 

- Reunião com pais: discutindo conceitos e organizando pautas para este encontro; 

- Troca de experiências: atividades inusitadas que possibilitem às crianças viverem experiências 

significativas. Tema: Corpo e Movimento; 

- PPP 2019; 

MAIO:  

- Planejamento na perspectiva das aprendizagens das crianças do que do ensino do professor. 

- Troca de experiências: atividades inusitadas que possibilitem às crianças viverem experiências 

significativas. Tema: rotina 

- BNCC: Escola da Infância: práticas e fundamentos à luz da BNCC; 

- Relatórios Individuais de Aprendizagem e desenvolvimento: Discussão conceitual e construção 

de matriz de Relatório de Aprendizagem e Desenvolvimento Individual; 

- Escrita de Relatórios Individuais de Aprendizagem e desenvolvimento. 

JUNHO: 

- Relatórios Individuais de Aprendizagem e desenvolvimento. 

- Escrita de Relatórios Individuais de Aprendizagem e desenvolvimento. 

- BNCC 

JULHO: 

- Troca de experiências: atividades inusitadas que possibilitem às crianças viverem experiências 

significativas. Tema: rotina. 

- Temática Portfólios:   

a) identificação;  

b) percurso de aprendizagem; 

c) Atividades mais significativas; 

d) Diferentes tipos de registro; 

e) Protagonismo infantil;  

- Organização de reunião com pais de agosto; 

AGOSTO: 

 - Troca de experiências: atividades inusitadas que possibilitem às crianças viverem experiências 

significativas. Tema:  

Ciências e natureza: experiências 

- Experiências para ampliar o conhecimento de si, do outro e da realidade. 

- Inclusão: como lidar no espaço escolar? 

SETEMBRO: 

- Troca de experiências: atividades inusitadas que possibilitem às crianças viverem experiências 

significativas. Tema: Ciências e natureza: experiências 

OUTUBRO: 
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- Troca de experiências: atividades inusitadas que possibilitem às crianças viverem experiências 

significativas. Tema: Jogos matemáticos;  

- Relatórios Individuais de Aprendizagem e desenvolvimento (FINAL): Discussão conceitual e 

construção de matriz de Relatório de Aprendizagem e Desenvolvimento Individual; 

NOVEMBRO: 

- Troca de experiências: atividades inusitadas que possibilitem às crianças viverem experiências 

significativas. Tema: Contação de histórias; 

DEZEMBRO: 

- Avaliação na Educação Infantil (Observação e registro) 

- Avaliação do trabalho desenvolvido. 

- Adaptação e Acolhimento na escola para 2020; 

 

 

Referências 

Bibliográficas 

 

- Texto: “Como organizo a rotina das crianças na Educação Infantil”, Revista Gestão Escolar; 

- Livro “O trabalho do professor na Educação Infantil”, Zilma de M. R. de Oliveira; 

- Texto: “A Criança e o Movimento – Questões para pensar a prática pedagógica na educação 

infantil e no ensino fundamental”, Revista Avisa lá edição #11 de julho de 2002. 

- Livro: “As cem linguagens da criança” (volume 2); 

- Livro: “Territórios da infância: linguagens, tempos e relações para crianças pequenas”, Ana 

Lúcia Goulartd e Faria 

- Revista Brincar, Nova Escola e Fundação Wolkswagen  

- Texto: “Colocar a criança como protagonista pode fazer toda a diferença” , in 
https://gestaoescolar.org.br/ 

- Texto: “Base Nacional Comum Curricular: a criança como protagonista” in Tempo de Creche 

- Caderno de Validação de SBC: Tempo Didático; 

- Caderno de Validação de SBC: Rotina na Educação Infantil; 

- Livro: “Territórios da Infância: linguagens, tempos e relações para uma pedagogia para as 

crianças pequenas”, Ana Lúcia Goulart de Farias.  

- Texto: “A didática dos campos de experiência”, Paulo Sergio Fochi. 

- Livro: “Da relação com o saber”, Bernard Charlott; 

- Livro: “Observação, Registro, Reflexão – Instrumentos Metodológicos I”, Madalena Freire. 

 

11. Rotina 

11.1. Período de Adaptação – há que se acolher bem e com 

afetividade 
 

https://gestaoescolar.org.br/
http://www.tempodecreche.com.br/author/tempodecreche/
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Quando uma criança entra para a escola, seja no início de um ano letivo ou 

não, em qualquer tempo ela é um sujeito de um processo novo, porém não está 

sozinha neste. Portanto ha que se considerar para além das crianças, suas famílias, 

bem como a instituição e todos que a ela pertencem. É um período que requer de 

todos o cuidado e as afetividades necessárias. Da parte da instituição promover um 

planejamento cuidadoso que garanta a tranquilidade a todos os envolvidos. Neste 

planejamento considerar que para cada criança e família o ingresso na vida escolar se 

dará de uma forma única e caberá aos educadores considerar tais especificidades, 

sem, contudo, perder de vista o caráter coletivo da escola. 

 

“A adaptação pode ser entendida como o esforço que a 

criança realiza para ficar, e bem, no espaço coletivo, 

povoado de pessoas grandes e pequenas desconhecidas. 

Onde as relações, regras e limites são diferentes daqueles 

do espaço doméstico a que ela está acostumada. Há de 

fato um grande esforço por parte da criança que chega e 

que está conhecendo o ambiente da instituição, mas ao 

contrário do que o termo sugere não depende 

exclusivamente dela adaptar-se ou não à nova situação. 

Depende também da forma como é acolhida”.  

                                                      (Cisele Ortiz) 

 

O período de adaptação não diz exclusivamente ao início do ano letivo, mas a 

qualquer tempo que a criança necessitar reiniciar sua convivência no espaço coletivo. 

No início do ano caberá a escola planejar um período de tempo diferenciado que 

favoreça a adaptação gradativa. Nossa escola tem organizado este período seguindo 

as normativas advindas da Secretaria de Educação do município. Assim: 

 

ADAPTAÇÃO DA CRECHE 

 05 A 20 DE FEVEREIRO/2019 

Berçário Inicial, Berçário Final / Infantil I / Infantil II 

2ª feira – 04/02 Reunião com pais 8h00 
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SUBGRUPOS 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

3ª feira – 05/02 

  

7h30 – 9h30 10h00 – 12h00 

 

 

4ª feira – 06/02 7h30 – 9h30 10h00 – 12h00 

5ª feira – 07/02 7h30 – 9h30 10h00 – 12h00 

6ª feira – 08/02 7h30 – 9h30 10h00 – 12h00 

2ª feira – 11/02 7h30 – 9h30 10h00 – 12h00 

 

 TODAS AS CRIANÇAS 

3ª feira – 12/02  7h30 – 10h00 

4ª feira – 13/02 7h30 – 10h00 

  

5ª feira – 14/02 7h30 – 12h00 

6ª feira – 15/02 7h30 – 12h00 

2ª feira – 18/02 7h30 – 12h00 

 

3ª feira – 19/02  7h30 – 14h30 

4ª feira – 20/02 7h30 – 14h30 

  

A partir de 5ª feira 

21/02 

Horário normal 

7h30 – 17h30 

 

 

 

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO PARA AS TURMAS DO PRÉ- MANHÃ: 

MANHÃ – TURMAS: INFANTIL 3A / 3B / 3C  

* A criança deverá estar acompanhada por 1 adulto da família enquanto estiver na 
Unidade Escolar neste dia. 
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Data: Grupo 1 Grupo 2 

05/02 

(terça feira) 

8h às 9h30 

Com a presença de um familiar 

10h às 11h30 

Com a presença de um 

familiar 

06, 07 e 08/02 8h às 9h30 10h às 11h30 

09 e 10/02 Sábado e domingo Sábado e domingo 

 

Data: Todas as crianças 

11/02 (2ª feira) 8h às 9h30 

 12/02 (3ª feira) 

13/02 (4ª feira) 8h às 10h30 

14/02 (5ª feira) 

15/02 (6ª feira) 8h às 12h (Horário normal) 

 

MANHÃ – TURMAS: INFANTIL 4A / 4B / 4C / 

Data: Grupo 1 Grupo 2 

05/02 

(terça feira) 

8h às 9h30 

Com a presença de um familiar 

10h às 11h30 

Com a presença de um  

familiar 

06, 07 e 08/02 8h às 9h30 10h às 11h30 

09 e 10/02 Sábado e domingo Sábado e domingo 

      Dias 11, 12, 13, 14 e 15 8H00 às 12H00 

(Horário normal) 

Dias 11, 12, 13, 14 e 15 

 

MANHÃ – TURMAS: INFANTIL 5A / 5B 

Data: Todas as crianças juntas 

05, 06, 07 e 08/02 8h às 10h00 
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09 e 10/02 Sábado e domingo 

Dias 11, 12, 13, 14 e 15 8H00 às 12H00 

(Horário normal) 

 

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO PARA AS TURMAS DO PRÉ - TARDE: 

TARDE – TURMAS: INFANTIL 3D / 3E /  

Data: Grupo 1 Grupo 2 

05/02 

(terça feira) 

13h às 14h30 

Com a presença de um  

familiar 

15h às 16h30 

Com a presença de um 

 familiar 

06, 07 e 08/02  13h às 14h30  15h às 16h30 

09 e 10/02 Sábado e domingo Sábado e domingo 

 

Data: Todas as crianças 

11/02 (2ª feira) 

13h às 14h30 

12/02 (3ª feira) 

13/02 (4ª feira) 13h às 15h30 

 14/02 (5ª feira) 

15/02 (6ª feira) 13h às 17h (Horário normal) 

 

TARDE – TURMAS: INFANTIL 4D / 4E / 4F / 

Data: Grupo 1 Grupo 2 

05/02 

(terça feira) 

13h às 14h30 

Com a presença de um familiar 

15h às 16h30 

Com a presença de um 

familiar 

06, 07 e 08/02 13h às 14h30 15h às 16h30 



71 
 

09 e 10/02 Sábado e domingo Sábado e domingo 

Dias 11, 12, 13, 14 e 15 Todas as crianças juntas 

13H00 às 17H00 

(Horário normal) 

 

TARDE – TURMAS: INFANTIL 5C / 5D / 5E 

Data: Todas as crianças juntas 

05, 06, 07 e 08/02 13h às 15h00 

 

09 e 10/02 Sábado e domingo 

 

Dias 11, 12, 13, 14 e 15 13H00 às 17H00 

(Horário normal) 

 

 

Além da rotina diferenciada neste período, há também a possibilidade de 

estender o tempo de adaptação mediante a análise da necessidade individual. É 

importante que se considere os alunos ingressantes, os alunos antigos e as famílias 

observando as diferentes necessidades. Nesta organização todos os funcionários da 

escola são envolvidos no sentido de que todos são responsáveis pela acolhida dos 

pequenos e suas famílias.  

O acolhimento, na verdade começa bem antes quando, em ano de remoção, 

como este, recebemos inúmeros novos professores.  

Planejando um melhor acolhimento das novas famílias, no final do ano passado 

realizamos uma reunião específica para as famílias que ingressariam em 2019 em 

nossa escola. O objetivo maior desta foi deixar os pais mais seguros quanto a escola 

escolhida para deixar seus pequenos, cientes da nossa organização e dos cuidados 

planejados antecipadamente.  

Também organizamos no ano de 2019 uma entrada diferenciada para os 

pequenos da pré-escola, logo após o período de adaptação, em que as professoras 

esperam pelas crianças no andar térreo, antes de seguir para as salas e ingressar na 

rotina diária. Essa organização já nos gerou dados positivos de avaliação por parte 
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das famílias na reunião com pais e também é visível a segurança nos olhinhos das 

crianças. .  

Aproveitando o tempo disponível do professor no período de adaptação, a 

escola agenda uma entrevista com os pais para o preenchimento da ficha de 

levantamento de dados, este é um momento de extrema importância para os pais e 

professores em que os pais trazem informações sobre seus filhos, considerando as 

necessidades e expectativas da família com relação a educação infantil e possibilita ao 

professor a aproximação de questões que precisarão ser contempladas em seu 

planejamento. 

11.2. A rotina diária 
 

 Uma abordagem que garanta os Direitos as aprendizagens; 

 Uma aprendizagem pela experimentação e exploração. 

 “A aprendizagem e o desenvolvimento” são facilitados pela participação da 

criança que se desenvolve em padrões progressivamente mais complexos de 

atividade recíproca com alguém com quem estabeleceu um vínculo emocional forte e 

prolongado e pela mudança gradual do equilíbrio de poder em favor da pessoa em 

desenvolvimento. 

11.3. Organização da Rotina 
 

A escola apresenta definido em seu PPP os princípios básicos e a concepção 

do trabalho pedagógico que considera as necessidades e ritmos das crianças, as 

características dos diferentes grupos e as diferentes faixas etárias: para tanto na 

organização de uma grade de horários (quadro da rotina de cada turma), o professor 

deve considerar: 

 Os objetivos de cada momento e sua intencionalidade; 

 As necessidades das crianças (estar a serviço delas), ou seja, a rotina é 

quem orienta a organização da escola e de seus funcionários; 

 Tempo de atenção e concentração dos alunos: quanto menor a criança, 

menor seu tempo de concentração, portanto é preciso observar cuidadosamente no 

planejamento das atividades a duração adequada a faixa etária de seu grupo, assim 

como as experiências anteriores, como, por exemplo, o fato de já terem estudado na 

escola; 

 A rotina deve estar em constante avaliação, sendo flexibilizada de acordo 

com o desenvolvimento e as necessidades de cada grupo; 
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 Mesclar atividades que exijam maior e menor concentração, com maior e 

menor movimento, individuais e em grupo; 

 Mudanças devem ser comunicadas previamente às crianças, esclarecendo 

os motivos; 

 Necessidade de constância - tempo/espaço/atividades - manter o ponto de 

equilíbrio entre a necessidade de constância para que todos, principalmente os alunos, 

se apropriem da rotina e a necessidade de ajustes e adequações é o grande desafio. 

 

11.4. Para organização da rotina de sala de aula 

consideramos fundamentais os seguintes conteúdos:  
 

 A criança como protagonista; 

 Autonomia; 

 Cuidar e educar; 

 Organização do espaço; 

 O Brincar; 

 O interagir; 

 Campos de experiências. 

11.5. Sobre os espaços coletivos: 
 

11.5.1. Espaço Corpo e Movimento:  

O espaço intitulado Corpo e Movimento organizado em duas áreas de nossa 

escola, um para as crianças da creche e um segundo para as crianças da pré-escola. 

Trata-se de um espaço muito importante, visto que nossa escola não possui quadra.  

O espaço conta com materiais organizados voltados para atividades de movimento. 

Neste espaço é possível resgatar brincadeiras tradicionais, rodas cantadas, circuitos e 

outras atividades que necessitam de materiais específicos como: bolas, bambolês, 

colchonetes, cones, bolas de pilates, estepes, cordas, mini cesta de basquete, 

petecas, entre outros. Tais materiais ficam à disposição das turmas no próprio espaço 

organizados em cestos e caixas em armário tipo colmeia. 

Após o uso ficou estabelecido que cada turma (professor) deverá manter o 

local organizado. Há uma comissão formada por educadores responsável por cuidar 

mais de perto deste local, demandando a aquisição de novos materiais, descartando 

os quebrados que não tem conserto ou que possam apresentar riscos às crianças. 
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11.5.2. Espaço de brincadeira simbólica:  

Na mesma lógica de pensar os diferentes agrupamentos de crianças, temos 

em nossa escola um espaço de brincadeira simbólica para a creche e outro para as 

turmas da pré-escola. Neste espaço além da casinha mobiliada e equipada, no espaço 

da pré-escola ainda são organizadas outras propostas como restaurante, oficina 

mecânica, hospital e farmácia, entre outras, que são trocadas com periodicidade a ser 

avaliada pelo grupo de educadores de acordo com o interesse das crianças.  

 

11.5.3. Biblioteca:  

Na nossa escola não temos a proposta original da BEI (Biblioteca Educacional 

Interativa), porém contamos com um espaço onde temos disponibilizado acervo de 

livros organizados no, padrão BEI, bem como TV, Vídeo e dois computadores para 

realização de pesquisas com as crianças. 

Lá contamos com um oficial que é responsável pela organização do espaço e 

seus materiais, bem como pelo recebimento das turmas da creche e da pré-escola, 

nas atividades:  

a) Empréstimo de livros: ocorre quinzenalmente e a criança tem autonomia 

para fazer sua escolha; 

b) Horário BEI da turma: nesse momento as propostas podem variar entre 

a contação de histórias com recursos, exploração e manuseio de livros, 

vídeos, pesquisas, entre outros do gênero.  

Portanto cada turma tem um horário semanal na BEI, a pré-escola tem outro 

horário quinzenal para empréstimos de livros. As crianças da creche realizam o 

empréstimo em sala de aula, onde um carrinho é abastecido pelo oficial e entregue às 

professoras que, após escolha das crianças, é compartilhado com as outras turmas da 

escala. O carrinho é retirado pelo oficial no final do dia. 

 

11.5.4. Ateliê 

É um espaço privilegiado que proporciona aos alunos a oportunidade de 

criação e utilização de materiais diversos, estimulando o fazer artístico, a 

experimentação, a autonomia e cooperação. 

No Ateliê as crianças têm a oportunidade de vivenciarem o percurso criador ou 

mesmo propostas mais dirigidas. Este espaço é utilizado também como apoio no 

desenvolvimento de projetos.  

O horário reservado para a atividade neste espaço é de cinquenta minutos para 

as turmas da pré-escola, e trinta minutos para as turmas da creche, sendo que cabe 
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ao professor e sua turma a organização anterior e posterior do espaço e materiais 

utilizados. 

 

11.5.5. Parque  

Além das possibilidades de movimento, o parque oferece diferentes opções de 

desafios corporais e interações. A organização do tempo e espaço das turmas garante 

a frequência diária de todas as turmas.  

Devido à permanência em período integral, as turmas da creche vão ao parque 

diariamente, mas em horários diferenciados, sendo três dias no período da manhã e 

dois dias no período da tarde. Dessa forma, é garantido momentos de brincadeira ao 

ar livre diariamente.   

Para que ocorra interação entre os pares, algumas turmas da pré-escola foram 

agrupadas considerando as diferentes faixas etárias.  

Os agrupamentos para as turmas da creche foram definidos de acordo com a 

referência do andar (auxiliar volante), justamente para garantir a presença de mais um 

adulto neste espaço que é tão amplo e exige cuidado e atenção por parte dos 

educadores. 

Em 2018 nosso parque passou por uma reforma e ampliação ganhando novos 

brinquedos e um espaço todo reconfigurado.  

O agrupamento creche conta ainda com um parque interno onde há piscina de 

bolinhas, escorregadores e gangorras de tamanhos menores objetivando atender as 

crianças bem pequenas e bebês, propiciando a elas condições de fato de interagir e 

movimentar-se.   

 

11.6. Grades de horários 
 

11.6.1. HORÁRIOS DOS ESPAÇOS COLETIVOS PRÉ-

ESCOLA – MANHÃ 

TURMA/ 

PROFESSORA 

LANCHE 

 

 

PARQUE 

 

BEI 

 

BEI 

(Empréstimo

/ quinzenal) 

 

ATELIÊ 

 

MOTOCA 

 

CORPO E 

MOVIMENTO 

 

SIMBÓLICA 

 

 

INF. III A 

LUCIANA 

 

SEG. À 

SEX. 

10:10 – 

10:30 

SEG. À 

SEX. 

10:55 – 

11:25 

TERÇA 

9:30 – 

10:00 

QUINTA 

9:30 – 

10:00 

SEGUNDA 

8:20 – 9:10 

QUINTA 

9:00 – 9:30 

QUARTA 

8:20 – 9:00 

TERÇA 

8:20 – 9:00 
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11.6.2. HORÁRIOS DOS ESPAÇOS COLETIVOS PRÉ-

ESCOLA TARDE 

INF. III B 

FABIANA 

 

SEG. À 

SEX. 

10:10 – 

10:30 

SEG. À 

SEX. 

10:55 – 

11:25 

SEXTA 

9:30 – 

10:00 

QUINTA 

9:30 – 

10:00 

QUARTA 

9:10 – 

10:00 

QUINTA 

8:30 – 9:00 

SEGUNDA 

9:00 – 9:50 

TERÇA 

9:00 – 9:40 

INF. III C 

LILIANE 

 

SEG. À 

SEX. 

10:10 – 

10:30 

SEG. À 

SEX. 

10:55 – 

11:25 

SEXTA 

8:30 – 9:00 

QUINTA 

8:30 – 9:00 

 

QUARTA 

8:20 – 9:10 

QUINTA 

9:30 – 9:30 

TERÇA 

8h20 – 

9:00 

SEGUNDA 

8:20 – 9:00 

INF. IV A 

CONCEIÇ

ÃO 

 

SEG. À 

SEX. 

9:50 – 

10:10 

SEG. À 

SEX. 

10:25 – 

10:55 

SEXTA 

9:00 – 9:30 

QUINTA 

9:00 – 9:30 

SEXTA 

8:20 – 9:10 

SEGUNDA 

11:00 – 

11:30 

TERÇA 

9:00 – 9:50 

QUARTA 

9:00 - 9:40 

INF. IV B 

IARA 

 

SEG. À 

SEX. 

10:10 – 

10:30 

SEG. À 

SEX. 

10:25 – 

10:55 

SEXTA 

11:00 – 

11:30 

QUINTA 

11:00 _ 

11:30 

TERÇA 

9:10 – 

10:00 

QUARTA 

11:00 – 

11:30 

QUINTA 

8:20 – 9:00 

SEGUNDA 

9:10 – 9:50 

INF. IV C 

ELIANE 

 

SEG. À 

SEX. 

09:50 – 

10:10 

SEG. À 

SEX. 

10:25 – 

10:55 

TERÇA 

11:00 -

11:30 

QUINTA 

8:30 – 9:00 

TERÇA 

8:20 – 9:10 

SEGUNDA 

8:30 – 9:00 

SEXTA 

8:20 – 9:00 

QUARTA 

8:20 – 9:00 

INF. V A 

JANAÍNA 

SEG. À 

SEX. 

09:50 – 

10:10 

SEG. À 

SEX. 

8:20 – 

08:50 

SEXTA 

10:30 – 

11:00 

QUINTA 

9:00 – 9:30 

QUARTA 

9:00 – 9:50 

QUINTA 

11:00 – 

11:30 

SEGUNDA 

10:20 – 

11:00 

TERÇA 

10:20 – 

11:00 

INF. V B 

JAMILE 

 

SEG. À 

SEX. 

09:50 – 

10:10 

SEG. À 

SEX. 

8:20 – 

08:50 

TERÇA 

10:30 – 

11:00 

QUINTA 

11:00 – 

11:30 

SEXTA 

9:10 – 9:50 

SEXTA 

11:00 – 

11:30 

QUARTA 

10:20 – 

11:00 

SEGUNDA 

10:20 – 

11:00 

 

 

TURMA / 

PROFESSORA 

LANCHE 

 

PARQUE 

 

BEI 

 

BEI 

(Empréstimo

/ quinzenal) 

 

ATELIÊ 

 

MOTOCA 

 

CORPO E 

MOVIMENTO 

 

SIMBÓLICA 

 

INF. III D 

MÔNICA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:20 – 

13:40 

SEG. À 

SEX. 

13:50 – 

14:20 

SEXTA 

15:30 – 

16:00 

QUINTA 

15:30 – 

16:00 

 

SEGUNDA 

15:10 – 

16:00 

QUARTA 

15:30 – 

16:00 

QUINTA 

15:00 – 

15:30 

TERÇA 

15:00 – 

16:20 

INF. III E 

VANESSA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:20 – 

14:00 

SEG. À 

SEX. 

13:50 – 

14:20 

TERÇA 

16:00 – 

16:30 

 

QUINTA 

15:30 – 

16:00 

 

TERÇA 

15:30 – 

16:00 

TERÇA 

15:00 – 

15:30 

SEGUNDA 

15:00 – 

15:30 

 

QUARTA 

15:30 – 

16:20 

INF. IV D 

ROSANA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:20 – 

13:40 

SEG. À 

SEX. 

15:30 – 

16:00 

SEGUNDA 

16:00 – 

16:30 

 

QUINTA 

14:00 – 

14:30 

 

QUARTA 

14:10 – 

15:00 

SEGUNDA 

14:00 – 

14:30 

QUINTA 

16:00 – 

16:30 

 

TERÇA 

13:50 - 

14:40 
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11.6.3. HORÁRIO DOS ESPAÇOS DA CRECHE 

 

 

INF. IV E 

ADRIANA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:20 – 

13:40 

SEG. À 

SEX. 

15:30 – 

16:00 

SEXTA 

16:00 – 

16:30 

QUINTA 

16:00 – 

16:30 

 

QUARTA 

14:10 – 

15:00 

TERÇA 

14:00 – 

14:30 

SEGUNDA 

16:00 – 

16:30 

QUINTA 

14:40 – 

15:30 

INF.  IV F 

ANDREIA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:40 – 

14:00 

SEG. À 

SEX. 

15:30 – 

16:00 

QUARTA 

16:00 – 

16:30 

 

QUINTA 

16:00 – 

16:30 

 

SEGUNDA 

14:10 – 

15:00 

QUINTA 

14:30 – 

15:00 

TERÇA 

16:00 – 

16:30 

 

QUARTA 

14:40 – 

15:30 

INF. V C 

DANIELA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:40 – 

14:00 

SEG. À 

SEX. 

16:00 – 

16:30 

TERÇA 

14:00 – 

14:30 

 

QUINTA 

14:30 – 

15:00 

QUARTA 

15:10 – 

16:00 

QUARTA 

14:30 – 

15:00 

QUINTA 

15:30 – 

16:00 

 

TERÇA 

14:40 – 

15:30 

INF. V D 

LÚCIA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:40 – 

14:00 

SEG. À 

SEX. 

16:00 – 

16:30 

SEXTA 

14:30 – 

15:00 

 

QUINTA 

14:00 – 

15:00 

TERÇA 

15:10 – 

16:00 

QUINTA 

15:00 – 

15:30 

QUARTA 

14:30 – 

15:00 

 

SEGUNDA 

14:40 – 

15:30 

INF. V E 

SABRINA 

 

SEG. À 

SEX. 

13:40 – 

14:00 

SEG. À 

SEX. 

16:00 – 

16:30 

SEGUNDA 

15:30 – 

16:00 

 

QUINTA 

14:30 – 

15:00 

 

TERÇA 

14:10 – 

15:00 

SEGUNDA 

15:00 – 

15:30 

QUARTA 

15:30 – 

16:00 

 

SEXTA 

14:40 – 

15:30 
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“O potencial de desenvolvimento de um contexto pré-

escolar depende da extensão em que os adultos 

supervisionam, criam e mantém oportunidades para o 

envolvimento das crianças numa grande variedade de 

atividades progressivamente mais complexas e de 

estruturas interpessoais apropriadas às capacidades em 

evolução apresentadas pela criança e que lhe permitirão 

um equilíbrio de poder para lhe possibilitarem introduzir 

inovações.”  

Urie Bronfenbrenner, 1979. 

 

11.7. A COMPREENSÃO DA ROTINA 
 

 Adultos: a organizarem o seu tempo com as crianças de forma a lhes oferecer 

experiências de aprendizagem ativas e motivadoras. A rotina diária oferece um 
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enquadramento comum de apoio às crianças à medida que elas perseguem os seus 

interesses e se envolvem em diversas atividades de resolução de problemas.  

 

11.7.1. A ROTINA DIÁRIA APOIA A INICIATIVA DA 

CRIANÇA. 

A rotina diária oferece uma estrutura para os acontecimentos do dia - uma 

estrutura que define, ainda que de forma pouco restrita, a maneira como as crianças 

utilizam os espaços e o tipo de interações que estabelecem com os colegas e com os 

adultos durante períodos de tempo dividido em blocos identificáveis e destinados a 

tipos específicos de atividades. Portanto, a rotina é planejada por forma a apoiar a 

iniciativa da criança. Assim, proporciona a criança tempo para expressar suas 

intencionalidades; interações; para levar a cabo essas iniciativas através da 

consideração das suas opções, interação com pessoas e materiais e resolução de 

problemas que surjam. A rotina diária está organizada para permitir as crianças 

construírem as suas ações sobre os seus planos, interesses e talentos. Esta 

centralização nas iniciativas das crianças liberta os adultos da supervisão constante 

para as manter “na linha”. Liberto da necessidade de gerir e fazer as coisas para elas, 

os adultos envolvem-se completamente no apoio e encorajamento das crianças para 

que façam e digam as coisas de forma autônoma. 

 

11.7.2. A ROTINA DIÁRIA PROPORCIONA UMA 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 Tanto quanto proporciona uma estrutura para apoiar os acontecimentos e 

atividades diárias, a rotina diária fornece uma organização social que cria uma 

comunidade e prepara o palco para as interações sociais em desenvolvimento. 

 Estas interações sociais, por seu lado, influenciam a forma como as 

experiências de aprendizagem desabrocham. Uma rotina encoraja a formação de uma 

comunidade apoiante na qual as relações sociais entre adultos e crianças são 

governadas pelo princípio do controle partilhado. O enquadramento social consistente 

oferecido pela rotina proporciona às crianças um ambiente psicologicamente seguro e 

com significado. Os acontecimentos que as crianças e adultos ao longo do dia: 

planejar, brincar nos espaços, reunir para uma história - dividem o dia em blocos de 

tempo ajustáveis e fornecem uma estrutura que as crianças compreendem e 

reconhecem. A rotina diária também mantém um equilíbrio entre limites e liberdades 

das crianças e sentem-nas seguras devido à estrutura previsível. A rotina diária facilita 

as transições das crianças de casa para os contextos educativos e criar um sentido de 

pertença a uma comunidade. As expectativas coletivas e os procedimentos embutidos 
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na rotina diária criam uma rede social - todos fazemos planos, todos temos tempo de 

trabalho, todos falamos daquilo que fizemos. 

 

11.7.3. A ROTINA DIÁRIA PROMOVE UMA ESTRUTURA 

FLEXÍVEL. 

Os segmentos da estrutura diária ocorrem numa sequência previsível e os 

adultos fazem planos de ação para cada parte do dia. Ainda assim, a rotina é flexível 

na forma como os adultos compreendem que nunca podem prever com exatidão 

aquilo que as crianças farão ou dirão, ou como as decisões que as crianças tomam 

irão moldar cada experiência. 

 

11.7.4. A ROTINA DIÁRIA APOIA OS VALORES DO 

CURRÍCULO 

 As crianças experenciam e exploram melhor se seguirem os seus próprios 

interesses e se construírem o conhecimento através da experiência pessoal, e o nosso 

comprometimento com os direitos de aprendizagem da ação (materiais, manipulação, 

escolha, linguagem da criança, apoio do adulto). 

 

12. Organização do tempo didático na rotina 
 

12.1. ATIVIDADES PERMANENTES: 
 

São situações didáticas propostas com regularidade, de forma sistemática e 

previsível, de modo a permitir a formação de atitudes, desenvolver hábitos, etc. Sua 

periodicidade deve ser regular: diária, semanal, quinzenal. Nessas atividades estão 

incluídas as rodas de histórias e de conversa, as atividades de cuidados, as atividades 

diversificadas, os percursos de arte, o faz de conta e outras. 

Essas atividades contribuem para a construção da identidade e 

desenvolvimento da autonomia. Arrumar a sala, guardar materiais – são ações que a 

criança pode desenvolver sozinha ou com pouca ajuda e que, incluídas na 

organização e planejamento das atividades permanentes, faz com que ela perceba 

que a arrumação é de responsabilidade de todos e um trabalho de cooperação. 

12.2. SEQUENCIADAS: 
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São situações didáticas articuladas que possuem uma sequência de realização 

que é inclusora, ou seja, o passo seguinte depende do que já se aprendeu 

anteriormente. São experiências organizadas em etapas diferenciadas e com graus de 

dificuldades diversos. Sua periodicidade é variável. Funciona de forma parecida com 

os projetos, mas não tem produto final. Os projetos são constituídos por sequências de 

atividades. 

12.3. PROJETOS: 
 

São situações didáticas que se articulam em função de um objetivo e de um 

produto final (resultado e não necessariamente palpável), com os quais professor e 

alunos estão comprometidos. As ações propostas ao longo do tempo têm relação 

entre si e fazem sentido em função do produto que se deseja alcançar. Sua duração 

pode ser de dias, semanas ou meses. Devem ser propostos visando-se o perfil e os 

interesses das crianças que compõem o grupo e os objetivos do educador. Sua 

característica básica é ter uma finalidade compartilhada por todos. 

OS PERÍODOS DE APRENDIZAGEM PELA AÇÃO TÊM LUGAR NUMA 

SEQUÊNCIA SENSATA E PREVISÍVEL QUE DÁ RESPOSTA ÀS NECESSIDADES 

PARTICULARES DO CONTEXTO. 

 A sequência da rotina diária – a ordem dos períodos temporais varia de 

contexto para contexto e de equipe para equipe, dependendo da dimensão do dia 

escolar, dos padrões de chegada e partida das crianças, da localização do programa e 

do clima.  

Dimensão do dia escolar: a diferença entre programas educativos de dia 

inteiros ou de meio dia é a quantidade de tempo que a criança passa a interagir, 

brincar, comer e a dormir. O programa de dia inteiro pode incluir um período de 

planejar-fazer-rever mais prolongado durante a manhã e pode adiar o tempo em 

pequenos grupos para depois do descanso, assim como, outro planejar-fazer-rever à 

tarde. 

A EMEB em sua organização da rotina diária depende dos espaços 

educacionais que dispomos: salas, espaço interno e externo, simbólica, BEI, Ateliê, 

parque com muitos brinquedos, espaço pneus, espaço caixas e refeitório.  

AS EXPERIÊNCIAS TÊM LUGAR NUM CONTEXTO FÍSICO APROPRIADO. 

As estratégias para organização do espaço da sala ajudam-nos a preparar 

contextos apropriados para cada um dos componentes da rotina diária. O bloco 

destinado ao planejar-fazer-rever, por exemplo, pede áreas de interesse que estejam 
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bem equipadas com materiais que as crianças possam escolher, usar e devolver 

sozinhas e coletivamente.  

Quanto ao tempo no coletivo, funciona mais adequadamente quando realizado 

num espaço suficientemente grande para que o grupo, na sua totalidade, se possa 

reunir e movimentar. O tempo de área externa requer uma área de ar livre segura e 

equipada para brincadeira bastante ativa. 

 CADA segmento ENVOLVE AS CRIANÇAS EM EXPERIÊNCIAS DE 

APRENDIZAGEM PELA AÇÃO, DENTRO DE UM AMBIENTE DE APOIO. 

 A rotina diária distingue-se de outras rotinas porque se centra nos ingredientes 

da aprendizagem ativa – materiais, manipulação, escolha, linguagem das crianças, 

apoio dos adultos. Ainda que o ambiente mude de espaço interior para espaço 

exterior, de grande grupo para pequeno grupo, e destes para brincadeira individual – e 

ainda que as experiências mudem de calmas para barulhentas, de música para arte, 

de exploração para dramatização – as interações entre crianças e adultos, crianças e 

crianças, e crianças e materiais, implicam, todas elas, a intervenção dos ingredientes 

da aprendizagem ativa. 

 Ao longo do dia as crianças fazem escolhas e tomam decisões sobre os 

materiais e as ações, e falam sobre aquilo que estão a fazer e a experimentar, 

utilizando as suas próprias palavras. Os adultos ouvem e dão atenção, apoiam, 

envolvem-se, e suavemente desafiam as crianças à medida que elas mudam de uma 

experiência para a seguinte. 

 Esta consistência, no tipo de interação, com as crianças ao longo de toda a 

rotina diária, distingue os programas de outros programas, em que o papel do adulto 

não está tão claramente definido. De certa forma, os ingredientes da aprendizagem 

ativa permitem às crianças e aos adultos agir como colaboradores/parceiros na 

aventura da educação, e os segmentos da rotina diária fornecem aos adultos, 

oportunidades permanentes para integrar os interesses naturais das crianças e 

promover as suas iniciativas. 

É importante notar que o clima emocional de cada período é tão relevante na 

manutenção da aprendizagem ativa quanto o são os ingredientes da aprendizagem 

através da ação. Ao longo do dia os adultos esforçam-se por manter uma atmosfera 

de confiança na qual as crianças se sintam suficientemente seguras para experimentar 

coisas novas, dizer aquilo que pensam, identificar problemas e tentar encontrar e pôr 

em prática, soluções.  

Os adultos estabelecem limites claros, dentro dos quais as crianças se sintam 

livres, para se envolverem em atividades intencionais, espontâneas e inventivas. Em 

vez de alternarem entre ter controle sobre as atividades das crianças ou afastarem-se 
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delas, os adultos tentam partilhar o controle com as crianças durante cada período, de 

forma que os mais novos possam assumir, progressivamente, maior controle sobre si 

próprios e a sua aprendizagem, num contexto com limites apropriados, apoio e 

atenção dos adultos.  

Estar atento à dinâmica do grupo é outro aspecto importante da manutenção 

de um clima de apoio durante cada período. Por exemplo, as equipes de adultos 

podem colocar no mesmo grupo de planejamento e revisão as crianças que 

frequentemente brincam juntas, para que colaborem no desenvolvimento e revisão dos 

planos umas das outras. Da mesma forma, os adultos podem pôr todas as crianças 

sossegadas e tendencialmente mais caladas num grupo pequeno, para que tenham a 

oportunidade de falar, sem virem a ser interrompidas por colegas mais assertivos e 

mais interventivos.  

 

13. Avaliação das aprendizagens das crianças 
 

Historicamente o processo avaliativo passou por grandes mudanças, já não se 

trata mais de momento único ao fim de um processo. Muito diferente disso, como bem 

situa Madalena Freire, a Avaliação é um instrumento metodológico integrado à 

observação, registro, reflexão e planejamento. Neste sentido a Avaliação coloca-se 

como um processo contínuo, em que a reflexão é o caminho a se seguir. O foco passa 

a ser então o ensino e a aprendizagem. 

A Base Nacional Comum Curricular trouxe um foco maior na escuta às 

crianças, que devem participar dos processos de decisão e planejamento dos 

processos. O lugar da criança é como protagonista. 

Dentro dessa perspectiva, a avaliação deve contemplar a evolução individual 

dos pequenos ao longo do tempo para identificar se os direitos estão sendo 

garantidos. Por isso, é essencial que tanto o docente quanto o coordenador atuem 

como observadores do cotidiano, para planejar intervenções que levem em conta as 

orientações nacionais e as necessidades de cada escola e cada turma.  

13.1. Portfólios: 
 

A organização dos portfólios é realizada a partir da escolha de atividades 

significativas do ponto de vista do educador e também do aprendiz. Nenhum portfólio 
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de uma criança deverá, portanto, ser igual ao de outra, na medida em que o que pode 

ser significativo no percurso de uma não o será na da outra criança.  

Em nossa escola os professores organizam no decorrer de todo o ano o 

Portfólio das crianças com vistas aos objetivos planejados para a faixa etária. 

13.2. Relatório Individual: 
 

Semestralmente os professores elaboram Relatório Individual em que registram 

as observações relacionadas às aprendizagens das crianças nos diferentes momentos 

da Rotina da escola. É ofertado cópia deste relatório aos pais que apresentam 

interesse.  

 

14. Acompanhamento dos instrumentos 

metodológicos 
 

14.1. Observação 
 

Nossos olhos, em geral, veem apenas aquilo que querem ver, aquilo que os 

agrada. Habituamo-nos a esse olhar cristalizado, carregado de estereótipos, 

reproduzindo assim nossos atos, pensamentos e sentimentos a partir do nosso próprio 

ponto de vista. Temos que, antes de tudo, educar nosso olhar. Educá-lo para a 

reflexão, para a sensibilidade, para ver o outro, enxergando-o de fato, estabelecendo 

com ele empatia, descentrando-se de si mesmo.  

Romper com o círculo de coisas que está posto na nossa maneira de ver a 

vida, o homem, a sociedade, não é tarefa fácil. Exige de nós disciplina, dedicação e, 

ao mesmo tempo, desapego, desprendimento. 

Qual o foco do meu olhar? O que quero observar? É preciso observar todas as 

crianças ao mesmo tempo e o tempo todo? Meu olhar é atento, acolhedor? Ou difuso 

e cheio de estereótipos? Como eleger qual criança irei observar e o que observar? O 

que observo me ajuda a replanejar a minha aula? Ajuda a pensar nas minhas 

intervenções? Que hipóteses tenho acerca desse indivíduo / grupo e que gostaria de 

checar? 

Observação requer olhar e escuta atentos e estudiosos. Precisamos nos 

educar para olhar a realidade pensando sobre ela, colocando-nos como agentes 

transformadores da mesma e como pesquisadores dos fenômenos que ocorrem no 

mundo. 
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Observar é um ato de estudar a si mesmo, ao outro, a realidade, à luz de uma 

teoria. Portanto, remete-nos aos princípios que defendemos em educação e à nossa 

concepção de sujeito e de sociedade, envolvendo uma constante ação–reflexão-ação. 

A observação é um instrumento através do qual o professor diagnostica o 

conhecimento para, a partir daí, lançar novos desafios. É parte fundamental do ato de 

avaliar, pois nos ajuda a construir hipóteses, verificá-las quanto à sua adequação e, 

ainda, perceber o que falta compreender e estudar.  

Em contrapartida, observação não registrada cai no vazio, no esquecimento. É 

preciso registrar o que foi observado para que, mais tarde, isso possa ser retomado de 

maneira significativa a fim de orientar os próximos passos que serão trilhados na 

construção do conhecimento. Se essas informações se perdem, perde-se também a 

história do processo que está sendo construído e, assim, a história dos autores que 

estão envolvidos nesse fazer pedagógico.  

As discussões sobre o que observar, a construção de pautas de observáveis e 

sua articulação com o planejamento e com os objetivos descritos no Projeto 

Pedagógico Educacional, são práticas que vêm sendo discutidas nas escolas. Sem 

observação não há reflexão, nem planejamento que atenda às necessidades do grupo 

e de cada criança, ou seja, “a observação avalia, diagnostica a zona real do 

conhecimento para poder, significativamente, lançar... os desafios da zona proximal do 

conhecimento a ser explorado”.(Madalena Freire, 1999) 

Olhar sem pauta se dispersa. Olhar pesquisador tem planejamento prévio do 

que se quer verificar. Entre o objeto real e a nossa interpretação deste objeto há um 

longo caminho, onde estão presentes aspectos afetivos, sociais, individuais do sujeito, 

onde existe uma história única de vida. 

 

“A observação é uma ação estudiosa da realidade. Estudo 

quando tenho uma pauta, quando eu direciono o meu 

olhar. Quando observo eu ordeno, seleciono, diagnostico 

significados, classifico questões. É uma ação altamente 

reflexiva. É diferente do que registrar mecanicamente tudo 

o que vê ou estar ali, olhando.”       

 (Madalena Freire, 1989) 

 

Em alguns momentos é preciso cruzar nossos olhares, pois muitas vezes é por 

meio do olhar do outro que conseguimos ver o que não está explícito. Daí a 
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importância da troca entre os pares, do olhar da equipe gestora e da equipe técnica, 

de ouvir o que os professores, pais, comunidade, pessoal de apoio têm a dizer. 

14.2. Registro 
 

Os registros, grande desafio dos professores, já estão sendo realizados nas 

nossas escolas, diariamente ou semanalmente, como ferramenta de documentação, 

subsídio para o relatório e reflexão da prática do professor. Mas ainda existem muitas 

dúvidas e uma grande mitificação do que seria um registro de professor. O que 

registrar? Com que frequência? Qual o foco do meu olhar? Será necessário escrever 

páginas e páginas relatando tudo o que acontece durante as aulas naquele dia? Como 

fazer um registro que seja reflexivo? Para quem é o registro? Em que momento do dia 

faço meu registro? 

 

Este espaço-tempo para a escrita da “leitura” do vivido 

auxilia a observação e a reflexão porque, a partir das 

vivências expostas no papel, é possível adquirir certa 

distância delas, necessária para o ato reflexivo. Vêlas “de 

fora” auxilia, por exemplo, na percepção do significado 

que está “por trás” de algumas brincadeiras ou falas dos 

alunos, porque ajuda a recolocálas em contextos maiores, 

dificilmente percebidos no momento em que ocorreram em 

sala de aula. Pois ali estamos envolvidos não apenas 

afetivamente, como também ligados em várias atividades 

e pensamentos ao mesmo tempo: nos conteúdos e 

atividades em sala de aula, nos materiais necessários, nas 

dificuldades individuais dos alunos...”  

(Cecília Warschawer, 1993)  

 

Há um investimento das equipes gestoras para que os registros deixem de ser 

vistos como “pessoais”, “íntimos”, e se tornem instrumentos de reflexão, de 

transformação da prática pedagógica, enfim, de formação do educador. As equipes 

gestoras têm sido as interlocutoras desses registros, intervindo com os professores 

para que haja efetiva reflexão sobre a forma e conteúdo dos mesmos, reafirmando 

assim sua importância na prática pedagógica. 
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Há também uma preocupação com os registros individuais dos alunos “para 

tornar visível o processo de construção de conhecimentos das crianças” (EMEB Cora 

Coralina). Para chegar a esse registro algumas escolas levantaram observáveis nas 

áreas de conhecimento, elaboraram perguntas a serem respondidas, organizaram 

fichas de avaliação, portfólios, cadernos de avaliação, cadernos de registros 

individuais etc. Mesmo com dúvidas e questões a serem discutidas, as escolas têm 

como objetivo que os registros individuais tragam “informações de todo o processo do 

aluno: social, afetivo e cognitivo” (EMEB Carlos Gomes). Não se trata somente de 

constatar os avanços e dificuldades dos alunos, mas sim, de refletir sobre as 

competências construídas por eles com vistas a dar os encaminhamentos necessários 

para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Os questionamentos acerca do registro residem na nossa própria dificuldade 

de escrever: “escrever é muito difícil, compromete mais que falar, deixa marca, registra 

pensamento... Escrever dá muito trabalho por que organiza e articula o pensamento 

na busca de conhecer o outro, a si, o mundo”. (Madalena Freire, 1999). Só com o 

exercício sistemático e disciplinado da escrita vamos conseguir desmistificar o registro 

da prática pedagógica e avançar na reflexão e replanejamento das ações do nosso 

cotidiano.  

 

         “O registro permite que vejamos a historicidade do 

processo de construção dos conhe- cimentos, porque 

ilumina a história vivida e auxilia a criação do novo a partir 

do velho. Oferece segurança porque relembra as 

dificuldades anteriores e a sua superação, dando coragem 

para enfrentar novos desafios e dificuldades, que, como as 

anteriores, poderão ser superadas.” 

 (Cecília Warschawer, 1993) 

 

14.3. Reflexão 
 

          Outro aspecto a ser considerado na avaliação é a reflexão. Reflexão e 

registro estão intimamente ligados, pois a reflexão sem o registro se perde na 

lembrança. Ao registrar nos distanciamos da nossa própria prática e temos condições 

de refletir sobre ela. “Mediados por nossos registros armazenamos informações da 

realidade, do objeto em estudo, para poder refleti-lo, pensá-lo e assim apreendê-lo, 
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transformá-lo, construindo o conhecimento antes ignorado”. “O resgate da reflexão do 

educador sobre sua prática pedagógica é o embrião de sua teoria que desemboca na 

necessidade de confronto e aprofundamento com outros teóricos. E, é nessa tarefa de 

reflexão que o educador formaliza, dá forma, comunica o que praticou, para assim 

pensar, refletir, rever o que sabe e o que ainda não conhece, o que necessita 

aprender, aprofundar em seu estudo teórico.” (Madalena Freire, 1999). Por isso 

mesmo a reflexão não é estanque no processo de ensino e aprendizagem. Ela precisa 

estar a serviço da transformação da prática, com novas ações (planejamento) que 

levarão a novas reflexões, tornando-se então, um exercício da ação-reflexão-ação. 

Esse exercício do refletir sobre sua prática faz do professor autor do seu processo de 

ensinar e de aprender, responsabilizando- o por seus atos educativos. 

Na Educação Infantil muito se fala sobre tornar o registro reflexivo. Muitos 

planos de formação das equipes gestoras têm seu foco na reflexão da prática do 

professor através dos instrumentos metodológicos. Essa formação, ao longo do 

tempo, provoca mudanças sutis e significativas nas propostas pedagógicas, seja na 

seleção dos objetivos para o grupo de alunos e na observação mais apurada das 

aprendizagens das crianças, seja na própria reflexão que o professor passa a fazer 

acerca do seu trabalho. 

 

14.4. Planejamento 
 

Os planejamentos são realizados em 90% das escolas. Em sua maioria se 

iniciam na elaboração do Projeto Pedagógico Educacional (PPE) com os objetivos 

elencados para o ano, semestre, bimestre ou mês. A partir daí elaboram-se projetos* e 

atividades sequenciadas, assim como as atividades permanentes e independentes, 

nas diversas áreas de conhecimento, distribuindo- as em dias, semanas ou quinzenas. 

Essas estruturas para o planejamento propiciam o trabalho pedagógico em todas as 

áreas de conhecimento, mas é preciso “ter compreensão das áreas a serem 

trabalhadas e dos objetivos a serem alcançados através das atividades, para ampliar o 

olhar do professor” (EMEB “Lourenço Filho”). Alguns aspectos devem ser observados 

na elaboração de um planejamento, como “tempos, espaços e atividades que 

considerem o movimento das crianças e sua capacidade de contenção, assim como 

os momentos que são coletivos das turmas, e os horários que são “fechados” em 

razão do uso comum dos espaços ou materiais - higiene, parque, brinquedoteca, 

circuito, dança, roda de música, etc.” (EMEB “Mariana Benvinda da Costa”). 
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Para Madalena Freire, no planejamento estão os encaminhamentos e as 

intervenções: “Os encaminhamentos são as propostas de atividades dentro da rotina 

da aula, as tarefas, os passos a seguir em determinada atividade, a mudança da pauta 

que exigiu um novo encaminhamento.” (Madalena Freire, 1997). 

A partir da observação do grupo e de cada aluno o professor pensa em suas 

ações, planeja as atividades, as aulas e as intervenções que fará para atingir seus 

objetivos, intervenção aqui entendida como as ações que farão o educando refletir, 

pensar sobre o objeto em estudo. 

Os encaminhamentos e intervenções não estão somente nas atividades 

propostas, mas também nos espaços preparados para que eles aconteçam, nos 

materiais que a turma irá utilizar, além dos questionamentos que provocarão a 

aprendizagem dos alunos. As dinâmicas escolhidas para a construção do 

conhecimento precisam levar em consideração tanto as características grupais quanto 

as individuais. 

Vemos, portanto, que planejar é mais do que um ato mecânico de distribuir 

atividades em uma grade de dias e horários, garantindo um “fazer” pela criança ao 

longo do tempo em que está na escola. No planejamento está toda a intencionalidade 

educativa do professor, portanto necessita, por parte deste, de reflexão constante 

sobre o que os alunos já sabem, os objetivos que quer alcançar, e a dinâmica 

necessária para que isto aconteça. “O desafio de todo educador na construção do 

planejamento é conhecer o que se planeja – conteúdo da matéria e conteúdo do 

sujeito. Esse é seu estudo. Para isso precisa estruturar os objetivos de sua prática que 

nortearão a organização de sua ação. Ação organizada não significa ação estática, 

mas ato constante de reflexão, de intervenção na realidade”. (Madalena Freire, 1997) 

O planejamento também é um momento de formação quando pensamos sobre 

ele e o aprimoramos, quer seja através da socialização entre professores, quer seja 

pela construção coletiva ou pela intervenção da equipe gestora. 

 

15. Avaliação institucional 
 

A avaliação do desenvolvimento na Educação Infantil é processual, efetivada 

por meio da observação e da documentação pedagógica (relatórios descritivos 

individuais e coletivos, filmagens, fotos, portfólios), que têm por objetivo historicizar o 

processo vivido no dia a dia pelas crianças no percurso de suas aprendizagens, 

preocupando-se com o desenvolvimento das crianças, sem classificá-las, tão pouco 
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servindo para sua promoção ou retenção no percurso escolar. Portanto, será contínua, 

contemplará os objetivos pretendidos e as múltiplas facetas do desenvolvimento 

infantil propostas neste Projeto Pedagógico. Através da observação sistemática do 

comportamento de cada criança em diversificados momentos, e o registro destas 

observações tornará possível entender como ela se apropria de modos de agir, assim 

sendo a observação não será apenas um instrumento descritivo, mas recurso de 

investigação e planejamento. A avaliação terá por objeto não apenas as ações infantis, 

mas deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o 

modo como foram realizadas: locais, momentos, materiais, instruções, apoios, 

modalidades organizativas, formas de agrupamento das crianças e outras. Buscar 

através do uso de recursos tecnológicos (uso de imagens e vídeos) um instrumento 

informativo e formativo, capaz de promover uma maior compreensão de todos os 

envolvidos (educadores, famílias, comunidade, sociedade) acerca dos princípios, 

objetivos e propostas da Educação Infantil. Portanto farão parte das avaliações todos 

os documentos e registros impressos e audiovisuais dos professores e Equipe 

Gestora, bem como a auto avaliação anual em que serão analisados aspectos 

pautados nas ações cotidianas da unidade com base na rotina das crianças e dos (as) 

educadores (as), bem como na infraestrutura organizacional da unidade, envolvendo 

toda a comunidade escolar. 
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Anexos 
 

 Calendário escolar 2019 homologado: 
 

 Órgãos Colegiados: inserir quadros 
 

a) APM 

 

b) Conselho de Escola  

 

  

OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDO COM REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAIS USADOS 

  

PLANTIO E PINTURA FACIAL 
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APRESENTAÇÃO TEATRAL: MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA 

  

OFICINAS DE ARTESANATO: LAÇO DE CABELO 

  

OFICINA DE MASSAGEM PARA BEBÊS: SHANTALA E TEATRO DE SOMBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


