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1 - Objeto do Termo de Colaboração

        O objeto do Termo de Colaboração é a execução de atividades de atendimento educacional para 506 crianças entre seis meses a cinco anos e
onze meses de idade, de ambos os sexos, conforme normatizado na Resolução SME nº 04/2020, no período de vigência de 01/02/2021 a
31/01/2022, conforme segue abaixo:

 I - Agrupamento I: crianças nascidas entre 01/07/2019 a 31/12/2021; 

II - Agrupamento II: crianças nascidas entre 01/11/2017 a 30/06/2019; 
III - Agrupamento III: crianças nascidas entre 01/04/2015 a 31/10/2017.  

Agrupamento Turno Nº de Turmas Total de
crianças

atendidas

AG I Integral

7h às 17h

2 50

AG II Integral

7h às 17h

6 168

AG III Integral

7h às 17h

9 288

 

 

2 - A caracterização e a organização pedagógica da UE

2.1 - Autorização de funcionamento e os demais atos legais, tais como: portarias, comunicados e notificações
relacionados ao funcionamento da UE

Tipo do Ato Descrição do Tipo do Ato Data do Ato Nº do Ato Descrição Complementar

PORTARIA AUTORIZAÇÃO 14/05/2011 51/2011 PORTARIA DE CREDENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO

OUTROS TERMO DE COLABORAÇÃO 01/02/2019 13/2018

2.2 - Horário de Funcionamento

Horário de Funcionamento da Escola: 07:00 às 17:00

Horário de Atendimento dos Turnos:

Turno Início Término
INTEGRAL 07:00 17:00

2.3 - Identificação da UE, histórico da UE e as características socioeconômicas e culturais da comunidade escolar

Histórico da Unidade 
 

A Associação de Desenvolvimento Humano Abracesolidário, é uma Instituição privada sem fins lucrativos, fundada em 28 de agosto de 2005 na
região leste de Campinas – SP no bairro Jardim Miriam Moreira da Costa. Reconhecida como Utilidade Pública Municipal - Lei 12.835 de
10/01/2007 e também, Órgão de Utilidade Pública Estadual   - Lei 16.387 de 24/02/2017.
Certificação no Processo  de Avaliação de Transparência e Boas Práticas  Sociais e bom uso dos recursos doados – Pela Phomenta em 2017
Diploma de honra ao mérito pelos serviços prestados em Campinas, em 2008 Certificado de GESTÃO conceito A  e Gestão de Transparência  pelo
Instituto DOAR em 29/08/2018. Em 2019, conquistamos o CEBAS.

A comunidade onde se encontra inserida a Entidade, possui em seu entorno os bairros: Parque dos Pomares, Bananal, Bosque das Palmeiras,
Carlos Gomes, Xangrilá, Chácara Primavera, Mansões Santo Antônio, Santana, Cidade Universitária, Jardim Monte Belo, Recanto dos Dourados,
Parque Imperador, Jardim Lucimar, São Rafael, Gargantilha e Tanquinho.
 Há uma população estimada em 30.800 habitantes, segundo estimativa da Regional 14, consultada em 26/10/2018. O atendimento é abrangente
em nível de território, não se restringindo somente ao bairro onde a creche se localiza.

O Centro Comunitário Abracesolidário teve sua origem a partir do Grupo Alphasolidário, composto de moradores do Alphaville, os quais se
emanaram com o objetivo de desenvolver projetos sociais nos bairros que compõem o entorno do Condomínio Alphaville, na região leste. A sede
contempla em um terreno de 19 mil metros quadrados, abriga um Centro Comunitário onde está construída uma creche- escola que atua em
diversos projetos de valorização humana e cidadania, cumprindo papel de membro comprometido de uma sociedade organizada e
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principalmente preocupada com o futuro das crianças.
Ideia do nome " ABRACESOLIDÁRIO"  foi dado por Maria do Carmo Marangoni, assistente social.
 
Abracesolidário, foi o nome escolhido para substituir com grandeza o Alpha, abrangendo a responsabilidade social de TODOS em exercício de
uma educação de qualidade e baseada em valores humanos e em prol a um mundo melhor.
Desde de 2009 o nome AlphaSolidário passou a ABRACESOLIDÁRIO, caracterizando assim, um novo passo a garantia de uma Educação Infantil de
qualidade e realizada sob muitas mãos que unem-se e ideias que se abraçam.
Primeiros membros  : Tania Maria Murrer Gomes, Maria Cristina L. Scarpatto, Ivone Maria K.Polito, Rosangela Lima Lins Emerenciano, Waleska
Giroti Silverberg, Maria Auxiliadora A. Keelil, Aldo José Junior, Selma Giorgetti, Maria Cibele G. Salani, Pérsio Gomes, Márcia Peres Vieira, Karina de
Souza, Lívia de Moraes Barreto, Maria Aparecida Ferreira de Almeida.

A Abracesolidário atua em diversos projetos de valorização humana e cidadania, cumprindo papel de membro comprometido de uma sociedade
organizada e principalmente preocupada com o futuro das crianças. A necessidade de construir um trabalho além das esferas assistencialistas e
comprometido com o futuro, aliado ao aumento constante das desmandas e carências destas comunidades foi o grande motivador para a
fundação da Abracesolidário.

A organização pedagógica tem como visão estratégica tratar as famílias como parceiras no processo de socialização. Essa parceria é valorizada ,
pois estabelecemos relações de respeito e reconhecemos que as famílias podem ter ideias valiosas a nos beneficiar para introjetar valores as
crianças. O trabalho é desenvolvido por profissionais que atendem as normas de formação necessária e também fazem parte do processo de
desenvolvimento humano, bem como as crianças e as famílias.
 
 Criamos ferramentas para estabelecer relações positivas com a criança através da qualidade do adulto se relacionar com crianças, como: ser
paciente, dedicado ,respeitoso, ter mente aberta e ter senso de humor /ser divertido. O trabalho de formação dos profissionais é essencial para
fornecerem modelos de comportamentos e atitudes sociais, por isso, investimos tempo e atenção com ferramentas de recursos humanos na
busca da valorização profissional.
A Abracesolidário traz em sua essência a promoção de um ambiente onde as crianças formem ideias e desenvolvam suas relações e
competências sociais, assim como a casa em que vivem, a casa dos avós, a escola , os playgrounds, o grupo de pares, a igreja, a vizinhança.
Tudo o que acontece nestes lugares afeta a criança e influencia substancialmente o grau de competência social que atingem. Dessa forma, a
escola atua envolvendo toda a comunidade. Exercendo seu papel de escola democrática e de portas abertas, consolidando nas crianças
situações e atividades próximas a realidade em que convive e entendendo que os microssistemas se comunicam entre si ( os membros das
famílias conversam com os professores, os professores conversam com as pessoas que cuidam das crianças etc) as beneficiando.

Assim, as construções de valores humanos em parceria com a família e comunidade e acrescido das relações positivas com os profissionais são
as ferramentas principais para o trabalho pedagógico com o letramento oferecido pela Abracesolidário.
Em 2018 a Abracesolidário completou 13 anos de existência e trabalho comprometido com a Educação Infantil. Com o empenho de uma Diretoria
empenhada, a Abracesolidário está sempre em busca de aprimoramento no atendimento dos alunos, não medindo esforços para proporcionar à
comunidade, um atendimento qualitativo em todos os sentidos: aumentando o número de crianças atendidas, proporcionando um espaço
confortável e seguro, que atende às necessidades e interesses das crianças acolhidas e por extensão,  suas famílias.

2.4 - Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de
cada turma e os recursos físicos e materiais

 sala 1
AGIA Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, tatames coloridos,
painel de avisos, armário para
guardar materiais, 25 colchonetes,
 ventilador, 1 aparelho de som
portátil, 1 relógio de parede e um
painel com atividades pedagógicas.

sala 2 AGIB Horário 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, tatames coloridos,
painel de avisos, armário para
guardar materiais, 25 colchonetes, 
ventilador, 1 aparelho de som
portátil, 1 relógio de parede e um
painel com atividades pedagógicas.

Sala 3 

AGIIA
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 relógio de parede, 1
ventilador, 1 aparelho de som e
painel de TNT com atividades.   

Sala 4 

AGIIB
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 relógio de parede, 1
ventilador, 1 aparelho de som e
painel de TNT com atividades.   

 

 

Sala 5 
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 mesa com 6 cadeiras
ambas, pequenas, 1 relógio de
parede, 1 ventilador, 1 aparelho de
som e painel de TNT com

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/06/2021 09:46:59   Página 5 de 125



AGIIC atividades.   

Sala 6 

AGIID 
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 relógio de parede, 1
ventilador, 1 aparelho de som e
painel de TNT com atividades.   

Sala 7

AGIIE
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 relógio de parede, 1
ventilador, 1 aparelho de som e
painel de TNT com atividades. 

Sala 8 

AGIIF
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 mesa com 6 cadeiras
ambas, pequenas, 1 relógio de
parede, 1 ventilador, 1 aparelho de
som e painel de TNT com atividades. 

Sala 9 

AGIIIA
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 mesa com 6 cadeiras,
1 relógio de parede, 1 ventilador, 1
aparelho de som e painel de TNT
com atividades.

Sala 10

AGIIIB
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 mesa pequena, 2
bancos, 1 relógio de parede, 1
ventilador, 1 aparelho de som e
painel de TNT com atividades

Sala 11

AGIII C

 

Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 1 mesa pequena, 2
bancos, 1 bebedouro, 1 relógio de
parede, 1 ventilador, 1 aparelho de
som e painel de TNT com atividades.

Sala 12

AGIIID
Horário: 7h ás 17h 

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 28
colchonetes, 2 mesas pequenas,12
cadeiras pequenas, 1 relógio de
parede, 1 ventilador, 1 aparelho de
som e painel de TNT com atividades.

Sala 13

AGIIIE

 

Horário: 7h ás 17h

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais
pedagógicos, 1 cavalete para
pintura, 2  mesas pequenas,12
cadeiras pequenas, 1 relógio de
parede, 1 ventilador, 1 aparelho de
som e painel de TNT com atividades.

Sala 14

 

AGIIIF

 

Horário: 7h ás 17h

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais
pedagógicos, 1 lousa para desenho,
fita no chão para delimitar o atêlie 1
relógio de parede, 1 ventilador, 1
aparelho de som e painel de TNT
com atividades, 1 mesa e dois
bancos para atividades das crianças. 

Sala 15

 Horário: 7h ás 17h

1 mesa, 1 cadeira, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais
pedagógicos, 1 tapete com números,
1 caixa com livros  , 1 relógio de
parede, 1 ventilador, 1 aparelho de
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AGIIIG som e painel de TNT com atividades,
2 mesas e 12 cadeiras para
atividades das crianças.Fita no chão
para delimitar o ateliê e um painel
com atividades pedagógicas.  

Sala 16

AGIIIH 

 

Horário: 7h ás 17h

1 mesa, 2 cadeiras, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos,
armário para guardar materiais, 
mesa e cadeiras para atividades
pedagógicas, 5 tatames coloridos , 
fita no chão para delimitar o ateliê, 
1 relógio de parede, 1 ventilador, 1
aparelho de som e painel de TNT
com atividades, 2 mesas e 12
cadeiras para atividades das
crianças. 

Sala 17

 

AGIII I

Horário: 7h ás 17h

1 mesa, 2 cadeiras, brinquedos
pedagógicos, painel de avisos, 
armários para guardar materiais
pedagógicos,  1 bebedouro, 1 relógio
de parede, 1 ventilador, 1 aparelho
de som e painel de TNT com
atividades, 2 mesas e 12 cadeiras e
um painel com atividades
pedagógicas.

Sala 18

Psicomotricidade
Horário 7h ás 17h Tatames coloridos, espelhos na

parede, 1 mesa e 1 cadeira. 

Sala 19

Brinquedoteca/
Horário 7h ás 17h 

Brinquedos (bonecas,carrinhos,
legos, utensílios de cozinha,
fantasias e tatames coloridos. 

Sala 20

 

Auditório

Horário 7h ás 17h 

30 cadeiras, 2 mesas para suporte, 1
data show, 1 telão , 1 painel com
DVD, 1 ar condicionado e 1 caixa de
som.

Parque Escandinavia Horário 7h ás 17h 
3 escorregadores, 4 balanças, 1
casinha de madeira, 1 mesa para
brincadeiras e 1 cavalinho. 

Patio Júlia e Isabella Horário 7h ás 17h 20 cavalinhos coloridos de plásticos 

Parque Mon Blanc Horário 7h ás 17h
3 gangorras, 2 balanços, 1 tanque de
areia, 2 escorregadores e 1 gira-
gira. 

Parque da casinha Horário 7h ás 17h 2 gangorras, 3 balanços e 2 casinhas
de alvenaria. 

Quadra Horário 7h ás 17h 1 espaço amplo com arquibancada a
céu aberto. 

Bosque Horário 7h ás 17h Chão nivelado com gramado, 5
casinhas de plásticos  e 2
escorregadores. 

Quadra com gramado Horário 7h ás 17h
 
grama e alambrado de alumínio 
 

 

2.5 - Quadro de profissionais que atuam na UE especificando função, jornada, horários de trabalho e de
formação

2.5.1 - Da Equipe Gestora
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ORDEM
NOME DO

FUNCIONÁRIO
FUNÇÃO ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO

DATA DE

ADMISSÃO

REGIME

TRABALHISTA

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

CARGA

HORÁRIA

MENSAL

HORÁRIO

DE

TRABALHO

 

HORÁRIO

DE

ALMOÇO

DIA E HORÁRIO

DE FORMAÇÃO

01 ALEXSANDRA
ALVES
RODRIGUES
DA SILVA

PROFESSORA PEDAGOGIA 25/01/2021 CLT

44

220 07:00
ÁS

16:00

 

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA.

02 ANA
CLAUDIA
DOS SANTOS

PROFESSORA PEDAGOGIA E  PÓS
PSICOPEDAGOGIA

09/06/2016 CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

03 ANDRÉIA
BUENO

PROFESSORA PEDAGOGIA 11/04/2013

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

ORDEM
NOME DO

FUNCIONÁRIO
FUNÇÃO ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO

DATA DE

ADMISSÃO

REGIME

TRABALHISTA

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

CARGA

HORÁRIA

MENSAL

 

HORÁRIO

DE

TRABALHO

DIA E

HORÁRIO

DE

FORMAÇÃO

 

HORÁRIO

DE

ALMOÇO

01 NÁDIA
ELENA
MARTINS

DIRETORA
PEDAGÓGICA

PEDAGOGIA, PÓS
GRADUADA

PSICOPEDAGOGA,
PSICANALISE,
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

03/09/2012 CLT 40 200 SEG.
07 ÁS
16:30/
TER

08  ÁS
19/
QUA

08 ÁS
18/

QUIN
E SEX
08 ÁS
16:30

 

TODAS AS
TERÇA-
FEIRAS

17:00 ÁS
19:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

 

11:00 ÁS
12:30

02

VANESSA
APARECIDA
ALVES DE
LIMA

ORIENTADORA
PEDAGÓGICA

PEDAGOGIA E PÓS
GRADUADA
EDUCAÇÃO

INFANTIL E PÓS
PSICOMOTRICIDADE

02/06/2015 CLT 40 200 SEG.
08 ÁS

17/
TER

09  ÁS
19/
QUA

08:30
ÁS 18/
QUIN
E SEX
07:30
ÁS 17

TODAS AS
TERÇA-
FEIRAS

17:00 ÁS
19:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

 

12:30 ÁS
14:00

03

ARIANE
BELLITANI
DONOLA  

VICE-
DIRETORA

PEDAGÓGICA

PEDAGOGIA E PÓS
GRADUAÇÃO

GESTÃO
EDUCACIONAL

26/01/2021 CLT 40 200 07:00
ÁS

16:30

SEG Á
SEX

TODAS AS
TERÇA-
FEIRAS

17:00 ÁS
19:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

11:30
ÁS

13:00

  

2.5.2 - De Professores

 Durante o período de pandemia da

Covid-19, a formação está acontecendo

às terças-feiras juntamente com as

monitoras das 13h00 às 15h00, nas três

primeiras semanas de cada mês com a

liderança da Orientadora Pedagógica.

Na última semana do mês, as

formações acontecem, também as

terças-feiras, das 17h30min às

19h30min, com a liderança das

Coordenadoras do Núcleo de

Instituições Colaboradoras.

2.5.3 - De Monitores
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ÁS
12:00

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

04 BRUNA 
ABRANTES
GUEDES DE
MOURA

PROFESSORA PEDAGOGIA 02/02/2015

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-FEIRAS
16:00 ÁS 18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

05 DANIELA
RODRIGUES
RUELA
NOGUEIRA 

PROFESSORA PEDAGOGIA 01/02/2019 CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

06 EGLE
DUARTE
ALVES 

PROFESSORA PEDAGOGIA 02/02/2015 CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

07 FABIANA
RODRIGUES
FERREIRA

PROFESSORA PEDAGOGIA E  PÓS
PSICOPEDAGOGIA

03/12/2012

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

08 HELENA
MARA COSTA
SILVA

PROFESSORA PEDAGOGIA E  PÓS
ALFABETIZAÇÃO E

LETRAMENTO/
EDUCAÇÃO
INFANTIL

21/08/2015

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

09 LIGIA TELES
BRITO

PROFESSORA PEDAGOGIA E  PÓS
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

17/08/2015

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

10 MARISA
TOURINHO
NUNES DE
SOUZA

PROFESSORA PEDAGOGIA 01/03/2016

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

11 MAYARA
CAROLINE
DOS SANTOS
MANTOVANI

PROFESSORA PEDAGOGIA
 PÓS -GRADUADA EM

PSICOPEDAGOGIA
CLINICA E

INSTITUCIONAL 
 CURSANDO

PSICOMOTRICIDADE 

02/02/2015

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
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ATIVIDADE
EM CASA

12 PATRICIA
MARGARIDA
FERNANDES
SILVA

PROFESSORA PEDAGOGIA E  PÓS
LETRAMENTO E

ALFABETIZAÇÃO/
EDUCAÇÃO
ESPECIAL

13/11/2017

 

CLT 44 220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

13 PATRICIA
SOUZA DO
NASCIMENTO
DA SILVA

PROFESSORA PEDAGOGIA 01/08/2017

 

CLT

44

220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

14 PAULA
FERREIRA
SECAFENE

PROFESSORA PEDAGOGIA 01/08/2017

 

CLT

44

220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

15 ROSANA
APARECIDA
ROSSI

PROFESSORA PEDAGOGIA 06/03/2017

 

CLT

44

220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

16 SALATIEL
ROSENDO DE
LIMA JUNIOR

PROFESSOR
EDUCAÇÃO
ESPECIAL

PEDAGOGIA/ PÓS
GRADUADO
EDUCAÇÃO
ESPECIAL-

DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

05/10/2020 CLT

44

220 07:00
ÁS

16:00

11:00
ás

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

17 TAMIRES
PRISCILA DE
SOUZA
SIQUEIRA

PROFESSORA PEDAGOGIA 25/01/2021

 

CLT

44

220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

18 ZILDENE
DUARTE
BASTOS 

PROFESSORA PEDAGOGIA 16/08/2011

 

CLT

44

220 07:00
ÁS

16:00

 

11:00
ÁS

12:00

TODAS AS
QUARTA-
FEIRAS

16:00 ÁS
18:00

02 HORAS
ATIVIDADE
EM CASA

ORDEM NOME DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO
DATA DE

ADMISSÃO

REGIME

TRABALHISTA

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

CARGA

HORÁRIA

MENSAL

HORÁRIO

DE

TRABALHO

 

HORARIO

DE

ALMOÇO

DIA E

HORÁRIO

DE

FORMAÇÃO

01 ADALGISA APARECIDA
TIBURCIO DE MATTOS

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 CLT

42

210 07:30
ÁS

17:00

 

11:00
ÁS

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
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12:30 17:00
ÁS

19:00

02 ALESSANDRA CRISTINA
RIBEIRO LUCK

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

01/02/2017 CLT

42

210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

03 ALINE GODOI BIASI MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

03/05/2016 CLT

42

210 07:30
ÁS

17:00

12:30
ÁS

14:00

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

04 CAMILA SILVA MAYRINK MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

19/10/2017 CLT 42 210 08:00
ÁS

17:00

13:30
ÁS

14:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

05 CRISTIANE MARQUES DE
LIMA NEVES 

MONITORA SUPERIOR
COMPLETO

25/01/2021 CLT 42 210 08:00
ÁS

17:00

13:30
ÁS

14:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

06 CAROLINE BUENO
FERREIRA

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

03/02/2020 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

07 DIRCE VITURINO DE
SOUSA

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

07/07/2012 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

08 EMELIN DE OLIVEIRA DIAS MONITORA ULTIMO ANO
PEDAGOGIA

03/02/2016 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

09  FABIANA FELIX MONITORA CURSANDO
PEDAGOGIA

25/01/2021 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:30
ÁS

14:00

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

10 FERNANDA APARECIDA DE
OLIVEIRA

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

02/05/2019 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

11 GABRIELA VITTORIO DE
PAULO

MONITORA CURSANDO
PEDAGOGIA

03/01/2020 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00
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ÁS
19:00

12 GIOVANNA MENEZES
VERONEZ

MONITORA CURSANDO
PEDAGOGIA

03/02/2020 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

13 JESSICA BRANDÃO DE
LIMA

MONITORA CURSANDO
PEDAGOGIA

01/02/2019 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

14 JULIANA XAVIER DE
CAMARGO PINHATTI

MONITORA MATEMÁTICA 02/03/2020 CLT 42 210 08:00
ÁS

17:00

13:30
ÁS

14:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

15 MARCIELMA RODRIGUES

BONFIN

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

15/07/2014 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

16 MARIANA CRISTINA
VITTORIO

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

02/02/2015 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

17 MAYARA KATLYN
GONÇALVES DA SILVA

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

25/01/2021 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

18 NAYARA SOUZA DE GODOI MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

03/02/2020 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

19 PAMELA REGINA GIROLLA
DE OLIVEIRA

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

02/02/2015 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

20 PALOMA RODRIGUES DOS

REIS

 

 

 

MONITORA ENFERMAGEM 13/05/2019 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

21 PRISCILA CASSIA SANTOS
AZEVEDO

                       

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

01/02/2017 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00
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ÁS
19:00

22 POLYANA DE OLIVEIRA
CHAVES 

MONITORA CURSANDO
PEDAGOGIA

06/05/2019 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

23 ROZANA BRAZ DE MELO MONITORA CONTADORA 02/03/2020 CLT 42 210 08:00
ÁS

17:00

13:30
ÁS

14:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

24 SARA PAIM DOMINGOS MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

06/03/2018 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

11:00
ÁS

12:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

25 SHIRLEY KARINE SILVA
GIMENEZ 

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 

25/01/2021 CLT 42 210 08:00
ÁS

17:00

13:30
ÁS

14:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

26 THAIS SANTOS DE SOUZA MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

25/01/2021 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

12:00
ÁS

13:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

27 THUANY NATASHA
RODRIGUES DE ANDRADE
BICEGO

MONITORA ENSINO MÉDIO
COMPLETO

03/02/2020 CLT 42 210 08:00
ÁS

17:00

13:30
ÁS

14:30

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

28 UISSARA TAINA SILVERIO
DOS SANTOS

MONITORA EDUCAÇÃO FÍSICA 01/02/2019 CLT 42 210 07:30
ÁS

17:00

 

12:00
ÁS

13:3'0

 

TODAS
AS

TERÇA-
FEIRAS
17:00

ÁS
19:00

 
 Durante o período de pandemia da Covid-19, a formação está acontecendo às terças-feiras juntamente com os professores das 13h00 às 15h00,
nas três primeiras semanas de cada mês com a liderança da Orientadora Pedagógica. Na última semana do mês, as formações acontecem,
também as terças-feiras, das 17h30min às 19h30min, com a liderança das Coordenadoras do Núcleo de Instituições Colaboradoras.

 
 
 
 

2.5.4 - De Funcionários

 

ORDEM
NOME DO

FUNÇÃO ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO
DATA DE REGIME

CARGA

HORÁRIA

CARGA

HORÁRIA

 

HORÁRIO

 

HORÁRIO
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FUNCIONÁRIO ADMISSÃO TRABALHISTA SEMANAL MENSAL DE

TRABALHO

DEALMOÇO

01

TALITA
SCAVRONE
SARTORI
ALAITE

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS E

PÓS EM
ESPECIALIZAÇÃO

DE GESTÃO
EMPRESAS

13/06/2016

 

CLT 40 200 07:30
ÁS

17:00

 

12:45ÁS
14:15

02
LAURA
RIBEIRO
DOMINGOS

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

JUNIOR

PEDAGOGIA 20/02/2015 CLT 40 200 07:30
ÁS

17:00

11:00
ÁS

12:30

03

GIULIANA
ANDRADE
DA
FONSECA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

JUNIOR

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

26/05/2014 CLT 40 200 07:30
ÁS

17:00

11:00
ÁS

12:30

04

ELIZAMA
BARBOSA
SILVA DAS
CHAGAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

JUNIOR

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

16/04/2019 CLT 30 150 07:30
ÁS

17:00

12:30
ÁS

14:00

05

WICHELLI
OLIVEIRA
DOS
SANTOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

JUNIOR

FILOSOFIA 06/05/2019 CLT 40 200 07:30
ÁS

17:00

12:30
ÁS

14:00

01
ARLETE FILETE
BÊGO

AUXILIAR DE COZINHA ENSINO MÉDIO COMPLETO 25/01/2021 CLT 40 200
07:00 AS

16:00

 

11:30 AS
12:30

02

 

EVA APARECIDA
JARDIM PEREIRA

COZINHEIRA
ENSINO FUNDAMENTAL

COMPLETO
13/05/2019 CLT 40 200

07:00 ÁS
16:00

 

11H ÁS 12H

 

03

VANDERLI STELA
ELIANA MARIA
APARECIDA
TAVELA

AUXILIAR DE COZINHA
ENSINO FUNDAMENTAL

COMPLETO
26/09/2019 CLT 40 200

07:00 ÁS
16:00

 

11:30 ÁS
12:30

 

04
MARIA LUCIA DA
SILVA

AUXILIAR DE COZINHA
ENSINO FUNDAMENTAL

COMPLETO
03/02/2020 CLT 40 200

07:00 ÁS
16:00

 

12:00 ÁS
13:00

 

05
JUISLEY SOUSA
LIMA ALMEIDA AUXILIAR DE COZINHA

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO 03/02/2020 CLT 40 200

07:00 ÁS
16:00

 

12:30 ÁS
13:30

 

06
ADRIANA ELIAS
FRANCO DE
ALMEIDA

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO

06/02/2019 CLT 40 200
08:30 ÀS

17:30

 

11:30 ÁS
12:30

 

07
EVA SILVA
RODRIGUES LIMA

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO

01/09/2014 CLT 40 200
08:30 ÀS

17:30

 

12:30 ÁS
13:30

08
IEDA CELESTINO
GOMES

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

ENSINO MÉDIO COMPLETO 25/01/2021 CLT 40 200
08:30 ÀS

17:30

 

11:30 ÁS
12:30

 

LUCELIA LOPES AUXILIAR DE SERVIÇOS ENSINO FUNDAMENTAL 08:30 ÀS

 

11:30 ÁS
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09 SOUSA GERAIS COMPLETO 03/02/2014 CLT 40 200 17:30 12:30

 

10
NEIDE CANDIDO
RIBEIRO

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO

01/10/2018 CLT 40 200
07:00 ÁS

16:00

 

12:30 ÁS
13:30

 

11
SIMONE SOUZA
SILVINO

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO

20/11/2019 CLT 40 200
08:30 ÀS

17:30

 

11:30 ÁS
12:30

 

12
ENIO LUIS
BATISTA VAZ

SERVENTE ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL

COMPLETO
15/08/2011 CLT 40 200

07:00 ÁS
17:00

 

11:00 ÁS
13:00

 

 

 

13

 

 

HERY
WANDERSON DOS
SANTOS RIBEIRO

 

 

SERVENTE ESCOLAR

 

 

ENSINO MEDIO COMPLETO

 

 

02/03/2020

 

 

CLT

 

 

40

 

 

200

 

 

07:00 ÁS
17:00

 

 

11:30 ÁS
13:30

 

14
OSWALDO DA
COSTA LUZ NETO

SERVENTE ESCOLAR ENSINO MEDIO COMPLETO 13/05/2019 CLT 40 200
07:30 ÀS

17:30

 

13:00 ÁS
15:00

 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

A Escola tem por objetivo prestar serviços educacionais à comunidade em que se insere, em constante mobilidade nos tempos atuais, preparando seus alunos para o exercício da
cidadania em qualquer parte do mundo. É objetivo da escola ainda preparar seus alunos para exercerem o papel responsável que devem desempenhar na sociedade local e global,
de acordo com os preceitos emanados pela Constituição Federal e Constituição Estadual, pela Lei Federal nº. 9394/96, na Lei Federal nº. 11.114/05 e na Lei Federal 13.185 de 2015.”

 

 Servir a comunidade de aprendizes. Esse é objetivo expresso da  Creche Abracesolidário, um diferencial específico, para o qual a Escola adota um modelo de ensino centrado na
aprendizagem do aluno, apoiado pela busca de excelência nas iniciativas educacionais dos professores, realizado num espaço planejado para facilitar o desenvolvimento e a
aprendizagem de todos os membros de sua comunidade, funcionários, professores, alunos.

 
  A creche Abracesolidário busca atender as crianças com deficiência em caráter prioritário conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal de Campinas,
visando igualdade de direitos, possibilitando um ambiente acolhedor, no atendimento prezado pelo respeito às diversidades.

 
A Abracesolidário  tem como principais objetivos:

Garantir que cada criança vivencie o percurso da Educação Infantil de forma prazerosa, respeitando as particularidades e o desenvolvimento de cada uma;

Garantir que cada criança tenha voz ativa na escola;

Garantir que a bagagem cultural de cada criança seja reconhecida e valorizada, servindo de base de sustentação para as interferências didáticas;

Garantir que a criança saia da Educação Infantil com vontade de descobrir o mundo à sua volta tendo ferramentas para criar, reinventar e produzir diferentes conteúdos. 

 

   Os projetos de aprendizagem da Creche Abracesolidário se desenvolvem em torno da necessidade de cada agrupamento, respeitando a faixa etária de cada grupo. As crianças

participam da elaboração de cada projeto fazendo apontamentos e contribuições acerca de seus  temas, focos, materiais, sentido individual e coletivo.
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2.7 - Matriz Curricular

2.8 - Proposta Curricular

Associação de Desenvolvimento Humano Abracesolidário

Creche ABRACESOLIDÁRIO

________________________________________

PROPOSTA PEDAGÓGICA

 

Introdução

A Associação de Desenvolvimento Humano Abracesolidário, Instituição privada, sem fins lucrativos, fundada em 28 de agosto de 2005 na região leste de Campinas – SP no bairro
Jardim Myrian Moreira da Costa, reconhecida Órgão de Utilidade Pública, Municipal Lei 12835 de 10/01/2007 e Órgão de Utilidade Pública Estadual, Lei 16.387 de 24/02/2017 constitui-
se a Entidade Mantenedora da Creche Abracesolidário, fundada também em 28 de agosto de 2005  e localizada na Rua Araçandiva, 351, Jardim Myrian. A Creche Abracesolidário
responde à supervisão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campinas.

A Creche Abracesolidário assume, desde o ano de sua fundação, o compromisso público de boas práticas sociais, bom uso dos recursos doados e gestão de qualidade, pelo que possui
Certificações e Diplomas anuais. Atua em diversos projetos de valorização humana e cidadania, cumprindo papel de membro comprometido da sociedade organizada, dedicando
especial atenção ao futuro das crianças. 

A necessidade de construir um trabalho além das esferas assistencialistas, comprometido com o futuro de gerações em fase de início de escolaridade, em vista das evidentes
carências de possibilidades e consequente aumento de demandas na área da educação pública da comunidade em que se insere foi  o motivo propulsor da fundação da Creche
Abracesolidário, que, no momento da redação desta Proposta Pedagógica, abril de 2020, conta com uma população discente de 497 (quatrocentas e noventa e sete) crianças, 18
(dezoito) membros do corpo docente e de 47 (quarenta e sete) membros das equipes de apoio. 

São valores da Associação de Desenvolvimento Humano Abracesolidário: a Paz, o Amor, a Verdade, a Não Violência e a  Ação Correta . 

Em 2020, nono ano de seu funcionamento, a Creche  Abracesolidário permanece fiel aos postulados e convicções filosóficas e pedagógicas sob os quais foi concebida e que norteiam
a tradição educacional brasileira. Comprometida com a busca de autonomia em seus processos de ensino e aprendizagem, sustenta sua ação pedagógica em embasamentos
teóricos, práticas educacionais  e organizações funcionais de qualidade confirmada, na busca da adoção de procedimentos de excelência na qualidade do serviço prestado à
comunidade em que se insere.

Cumprindo e fazendo cumprir as especificações de sua Diretoria de Ensino, compartilha e inclui  intencionalmente em seu Regimento Escolar, seu Projeto Pedagógico, seus Planos
Escolares anuais e sua Proposta Pedagógica a visão, a missão e os valores de sua Entidade Mantenedora, a Associação de Desenvolvimento Humano Abracesolidário, sintetizados
acima.

 

Princípios

 

A prática pedagógica da Creche Abracesolidário está essencialmente baseada nos princípios epistemológicos de Emmi Picker, quando se trata de crianças de 6 meses a 2 anos
completos de idade e os de Celestin Freinet, para alunos de 3 anos a 5 anos completos.
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 MATRIZ CURRICULAR INFANTIL

11054 - COLABORADORA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO ABRACESOLIDARIO  Semanas: 40 semanas

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

Carga Horária Total: 1600 horas
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A aplicação da Abordagem Pickler na Creche Abracesolidário leva em consideração três princípios:

• Autonomia,

• Motricidade livre e Assistência Necessária,

• Respeito pelo ritmo e autonomia da criança.

São pressupostos da metodologia Pickler adotados pelos Educadores da Creche Abracesolidário que:

O adulto estabeleça contato visual com a criança, chamando-a pelo nome e dizendo a ela o que vai fazer antes de iniciar qualquer movimento para tocá-la;
O adulto respeite o sono da criança, e só tome a iniciativa de acordá-la em caso de necessidade, fazendo-o carinhosamente, esperando que ela desperte a seu tempo;
O adulto abstenha-se de movimentos abruptos e/ou precipitados, aproximando-se com ternura e cuidado, tocando a criança com gentileza e segurança, sustentando cabeça e
corpo;
O adulto estabeleça uma comunicação linguística sempre que estiver cuidando de uma criança, conversando com ela, preparando-a para o que vai acontecer, descrevendo suas
ações de despir e vestir, de limpar e trocar, identificando as partes de seu corpo, estimulando a iniciativa da criança na escuta, na troca do contato visual, na resposta corporal,
na expressão facial de desconforto, conforto, dor, prazer, alegria.
O adulto desenvolva a escuta dos sons produzidos pela criança e a leitura da linguagem corporal/facial com o que ela, a criança, se comunica. Expressão de sono, fome, dor,
conforto, desconforto, medo, segurança, calor, frio, sede.
O adulto tenha como meta da aplicação destes pressupostos a evidência do desenvolvimento de crianças confiantes, ativas e alegres na Escola.

A aplicação do método de Freinet na Creche Abracesolidário, leva em consideração, quatro princípios:

·         Cooperação: como forma de construção social do conhecimento;
·         Comunicação: como forma de integrar esse conhecimento;
·         Documentação: registro da história que se constrói diariamente;
·         Afetividade: elo de ligação entre as pessoas e objeto de conhecimento

A  Pedagogia Freinet é uma prática libertadora, uma vez que os problemas da vida e da prática social são discutidos em grupos e avaliados cooperativamente para realização e
reorganização do trabalho em conjunto.

As principais técnicas que congregam a prática  de Freinet na Creche Abracesolidário

·         A expressão livre
·         A roda da conversa
·         O texto livre
·         O livro da vida
·         Os cantos de atividades diversificadas
·         Correspondência
·         Ateliês
·         Jogos Simbólicos 

 

 

Diversos outros pensadores, como Jean Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Wallon, Dewey, Steiner, Yves de La Taille, Howard Gardner, entre
outros, contribuem para a elaboração da proposta construtivista, de caráter sócio-interacionista que abraçamos, acreditando que cada ser é sujeito e autor de seu próprio
conhecimento, ou seja, cada um interpreta o real à sua maneira, constituindo uma visão de mundo e concepções próprias. A base dessa construção, no entanto, não é solitária, faz-
se no convívio social, na interação do sujeito com o meio e com outros indivíduos.

Desde o nascimento, cada indivíduo elabora seu conhecimento do mundo construindo esquemas e estruturas de pensamento que o levarão a uma capacidade cada vez maior e mais
sofisticada de compreender e responder às demandas da realidade. Assim, o desenvolvimento cognitivo é por nós entendido como desenvolvimento global do indivíduo e não apenas
intelectual. Na infância, o sujeito vive um período natural de pensamento egocêntrico, no qual percebe o mundo como extensão de si mesmo. Para viver em sociedade, o sujeito
precisa “descolar-se de si mesmo”, reconhecendo e interagindo com o outro e com o meio ambiente. 

Referenciada neste novo olhar sobre a aprendizagem é que a Creche Abracesolidário desenvolve a sua proposta pedagógica. Assim, enquanto educadores e co-responsáveis pelo
processo de desenvolvimento integral da criança e consciente do respeito que temos a condição mais importante desta fase que é de ser criança, entendemos que a escola deva ser
um espaço lúdico de aprendizagem, de forma a ampliar as experiências, valorizar a iniciativa e curiosidade, contribuindo para a construção do conhecimento, aquisição de hábitos e
atitudes que levem à formação de cidadãos autônomos, criativos, éticos, críticos e reflexivos, conscientes de suas responsabilidades na construção de um mundo mais justo,
democrático, auto sustentável e feliz.

Projeto Pedagógico:

O trabalho pedagógico da Creche Abracesolidário é desenvolvido por educadores qualificados e comprometidos com seu próprio desenvolvimento profissional, com práticas de
aprendizagem e atualização permanentes, com exercícios de avaliação contínua de sua atuação, de seus programas de ensino e da aprendizagem de seus alunos. Toda a equipe
escolar cuida particularmente de estabelecer relações positivas com as crianças, demonstrando acolhimento, paciência, delicadeza, respeito e senso de humor.

A metodologia de ensino adotada  pela Creche Abracesolidário está baseada na proposta sócio-construtivista, cujo objetivo é levar a criança a construir o seu próprio
conhecimento através da exploração do seu corpo, dos objetos, do espaço onde está inserida e das relações com o outro. Desta forma, ampliando sua capacidade de descoberta e
construção de conhecimentos, as crianças, de modo consciente, estão na dinâmica da vida e se constituindo, como sujeitos históricos, críticos e participativos. 

A avaliação do desenvolvimento da criança é feita através da observação contínua e se faz mediante o acompanhamento das etapas do seu desenvolvimento.

A estratégia  da Creche Abracesolidário é tratar as famílias de seus alunos como parceiras no processo de socialização de suas crianças, estabelecendo com elas, as famílias, 
relações de respeito e de reconhecimento do valor da participação de pais na formação de educandos e filhos.

Assim, a Proposta Pedagógica da Creche Abracesolidário é inspirada no respeito do tempo e da particularidade de cada criança que aprende através de vivências contextualizadas a
partir de manifestações artísticas, exercício de desenvolvimento da linguagem em processos de construções de habilidades e competências e essencialmente respeitando e
garantindo o direito da criança de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e se conhecer.
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Conforme a Base Nacional Comum Curricular, o currículo da educação infantil, e, portanto, de nossa Creche, visa oferecer subsídios para que as crianças se desenvolvam e aprendam
sobre si mesmas, sobre os outros e sobre o mundo que as cerca, através do conviver, brincar,participar,explorar,expressar-se e conhecer-se:

CONVIVER com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à
cultura e às diferenças entre as pessoas.

BRINCAR- cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções
culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

PARTICIPAR ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da
vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

EXPLORAR movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela,
ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a matemática, as ciências e a tecnologia.

EXPRESSAR-SE, como sujeito dialógico, criativo e sensível., Expressar suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por
meio de diferentes linguagens.

CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de
cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário

 

Finalidade:

A Proposta Pedagógica da Creche Abracesolidário assume como sua a responsabilidade de desenvolver em seu alunado as competências e habilidades essenciais para a vida no
século XXI, destacando entre elas:

A capacidade de utilizar as diversas formas de linguagem do mundo contemporâneo de maneira crítica e criativa;
O desenvolvimento de uma atitude de investigação, reflexão e crítica frente ao conhecimento;
O desenvolvimento da capacidade de construir novos conhecimentos e novas formas de interferir na realidade;
O desenvolvimento da compreensão dos processos da natureza e da consciência ecológica;
O desenvolvimento de uma atitude de valorização, cuidado e responsabilidade individual e coletiva em relação à vida;
A construção da autonomia;
O exercício da cidadania, a participação social e política e a transformação crítica, criativa e ética da realidade social;

·       O autoconhecimento, a auto-estima, a simplicidade, a capacidade de introspecção e a sensibilidade;
·       A construção de competências para atuar no mundo do trabalho;

·       A motivação e a competência para dar prosseguimento à sua própria vida.

A estratégia para que esse trabalho seja realizado é a utilização, no dia a dia, dos Campos de Experiências, propostos na Base Nacional Comum  Curricular:

O eu, o outro e nós: é na convivência com o outro que a criança vai adquirindo experiência, estabelecendo vínculos e se sentido parte de uma comunidade. A construção da sua
identidade acontece de fora para dentro, ou seja, por meio das relações, do diálogo, do vínculo com seus colegas e educadores. Participar de situações de pesquisas sobre diferentes
manifestações culturais, respeitar e valorizar que outro traz consigo. 

Corpo, gestos e movimentos: as crianças estão a todo momento testando suas habilidades motoras. É comum nesta fase elas se comunicarem com o corpo. É muito importante
propor vivências nas quais seja permitido  que criança explore objetos ao seu redor, por meio de diferentes linguagens, como arte, dança, teatro, brincadeira de faz de conta. 

Traços, sons, cores e formas: diz respeito a convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas. Possibilitar vivências diversificadas tanto pela linguagem
artística. A produção de peças teatrais, construções de massa de modelar, desenhos e pinturas. Visando à experiência com diferentes possibilidades de criação por meio de materiais
diversificados. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: diz respeito à linguagem oral, como ferramenta de comunicação., por meio conversas, músicas, cantigas, jogos etc. Por meio das rodas de
histórias, as crianças aumentam seu repertório com novas palavras e aprimoram as que já reconhece. Este campo, evidencia  que o contato com diferentes livros e painéis
informativos, proporciona para criança a construção sobre hipótese de escrita, que inicialmente  em rabiscos e garatujas, com tempo vão surgindo a escrita espontânea , como
representação da língua . 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: este campo evidencia as experiências que as crianças constroem por meio da construção de noção espacial e temporal.
Por meios das vivências com o corpo nas  brincadeiras e interações elas vão criando conceitos, como longe, perto, em cima, para frente, trás. Além desses conceitos o campo mostra
a importância da experiência com tempo, isso é construído por meio da rotina, calendário na roda, que permitem a “contagem dos dias para o meu aniversário” “festa junina” etc..
Histórias que aconteceram a tempos atrás, pequenos conceitos matemáticos – ordenação, relação termo a termo comparações, pesos, comprimentos etc.  Sendo, assim o papel da
educação infantil e criar e proporcionar momentos nos quais permitam exploração, pesquisa, desafios (professora problematizar) e investigação, por meio de objetos e interação.

 

 

Metodologia

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do currículo da Creche Abracesolidário é a de projetos. Para tanto, todos os membros da equipe se reúnem no final de cada ano, para
a escolha do tema principal que será desenvolvido no  ano seguinte . O tema pode partir dos educadores, do interesse das crianças ou do próprio contexto social.

A equipe da Creche Abracesolidáro atuam como mediadores, facilitadores e catalisadores do processo da aprendizagem. A presença de cada integrante é indispensável como
elemento organizador do contexto de aprendizagem, para facilitar a construção das vivências dos  aluno. Dessa forma,todos são responsáveis pela escolha dos temas e participam
ativamente da escolha e desenvolvimento dos mesmos.  O trabalho com projetos deve atender ao interesse das crianças. Eles são desenvolvidos com as crianças e não para as
crianças e desenvolvem a cooperação e a solidariedade entre as crianças e quipe da escola.

A avaliação  é um processo de permanente troca de mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de confronto de ideias entre educador e
educando, em busca de um saber superior .Ela está presente em todo o processo e a produção da criança se constituirá em nosso produto final, que chamamos de Livro da Vida.

 O Livro da vida é  elaborado pela turma com folhas grandes, é nele que ficam registrados os acontecimentos importantes da turma. Este livro é um verdadeiro documento de classe.
Trabalha-se o registro da história e encontramos o processo de avaliação coletiva nele.
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Elementos de prática diária para o Livro da Vida:

Correspondência escolar, na qual  as salas se comunicam entre elas  por meio de cartas. 
Ateliês,momento em equipe, de grande autonomia, para a realização de pesquisa, exploração, jogos, brincadeiras e construções. 

Os Ateliês podem ser curtos (desenvolvidos em uma ou duas aulas) ou longos (que podem durar até um semestre). Existem também os que são rotativos: onde os alunos
passam por todos os mini-ateliês, ou seja, por subtemas. A última etapa de um Ateliê é sempre a Roda de Avaliação onde os alunos conversam sobre as atividades realizadas.
Nas salas encontramos marcações no chão para delimitar os espaços onde cada ateliê acontece.

 Jornal de parede, mural na qual se encontram quatro envelopes um para cada assunto da sala (assembleia de classe) : “quero saber”, “eu critico”,  “eu felicito”, “eu sugiro”. 
Em algumas situações a professora é escriba ou as crianças realizam desenhos. A leitura dos bilhetes são feitos na semana durante a roda de conversa
Jogo simbólico, como vivência de praia, criamos um cenário de praia para exploração.

Nos valemos também de festas temáticas, teatros, onde uma turma apresenta para outras turmas ,exposições dos trabalhos, pesquisas em casa e na própria escola e tudo o mais
que for necessário para que criança tenha a oportunidade de vivenciar e construir vivências significativas e importantes para a sua vida.

Utilizando diversas linguagens, materiais diversificados, e partindo de situações concretas , facilitamos e proporcionamos esse encontro da criança com o fazer criativo. Esta visão do
trabalho pedagógico possibilita a transformação do espaço da escola em um espaço realmente democrático, onde cada criança deve ser respeitada em sua individualidade e ação
criadora. O universo da criança, a realidade onde se encontra inserida, sua criatividade e curiosidade, São o ponto de partida da ação pedagógica que se propõe a garantir à criança a
conquista do espaço criador e gerador de conhecimentos. Fatos e situações devem ser aproveitados como impulso para a busca e a descoberta de novas soluções. 

 

Planejamento das atividades 

 

Cada sala de aula da Abracesolidário é um espaço de diálogo e interlocução, de construção de saberes individuais e coletivos, tendo o aluno como centro do processo e autor de seu
próprio aprendizado. Nas salas de aulas e nos espaços de aprendizagem, a comunidade de aprendizes, crianças e adultos, exercitam suas competências para lidar com a incerteza
com flexibilidade e determinação. Exercitam praticar constante equilíbrio entre seu desenvolvimento e bem estar físico, emocional e intelectual, atentos igualmente ao bem estar e
equilíbrio dos outros, reconhecendo a interdependência de cada um com todos com quem convivem e com o mundo em que reconhecem sua humanidade. Tratam de temas
transdisciplinares, de significância local e global, individual e coletiva.

Os projetos de aprendizagem da Creche Abracesolidário se desenvolvem em torno da necessidade de cada agrupamento, respeitando a faixa etária de cada grupo. As crianças
participam de elaboração de cada projeto fazendo apontamentos e contribuições acerca de seus  temas, focos, materiais, sentido individual e coletivo.

As atividades diárias são planejadas por meio de um documento que chamamos de “semanário”; este é preenchido pelos professores semanalmente, de acordo com o projeto em
foco.

Dentro de nossos princípios para um bom planejamento está a documentação pedagógica. Documentar as aprendizagens e vivências das crianças, é uma excelente ferramenta de
observação e reflexão, não só sobre os avanços e desafios do aluno, mas também sobre a condução da professora com relação ao seu grupo.  

O planejamento se apóia numa organização por idades e por observações dos processos individuais de aprendizagem dos alunos.

As crianças de  6 (seis)  meses a 3 (três) anos e onze meses:  Nosso foco principal é o desenvolvimento da linguagem e a formação de hábitos O trabalho pedagógico envolve
atividades diversas de estimulação, socialização, recreação, contação de histórias e exploração do ambiente visando a: 

1. Desenvolver a coordenação viso-motora, a motora ampla e a motora

 fina;

2. Favorecer a percepção sensorial, auditiva, gustativa e tátil;

3. Descobrir e conhecer o corpo, utilizando-o como meio de comunicação

 e expressão;

4. Formar hábitos de higiene e de nutrição;

5. Utilizar as linguagens oral, musical e plástica;

6. Promover o contato com o meio ambiente;

7. Estimular o contato social desenvolvendo vínculos afetivos;

8. Desenvolver a autonomia.

As crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e onze meses: Nosso foco principal é a construção da identidade, a socialização e a importância do letramento.O trabalho pedagógico
buscamos favorecer o desenvolvimento da autoconfiança, da auto-estima, do conhecimento de si mesmo, de atitudes e valores necessários ao convívio social, da capacidade de
expressão, bem como despertar, estimular e atender a curiosidade da criança quanto à leitura, a escrita e a percepção de números de forma a saber:

1. Expressar suas ideias , sentimentos, necessidades desejos de forma a

 enriquecer sua capacidade expressiva de forma a fazer-se entender

e ser entendido;

2. Estabelecer a relação de causa e efeito;

3. Ser capaz de distinguir diferenças e semelhanças, classificar e seriar;

4. Estabelecer sua posição no espaço em relação a objetos e pessoas;

5. Compreender a finalidade da leitura e da escrita;

6. Adquirir a noção de quantidade de 1 a 9;
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7. Sabe somar e subtrair concretamente;

8. Conhecer a importância do meio ambiente.

 

Avaliação:

A avaliação do desenvolvimento da criança é feita através da observação contínua, mediante o acompanhamento das etapas do seu desenvolvimento em função da oportunidade e
qualidade das vivências proporcionadas na Creche Abracesolidário 

Os resultados daí obtidos são registrados em Relatórios de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil, que abordam aspectos cognitivos, físicos, afetivos e sociais do seu
desenvolvimento em todas as atividades e são entregues aos pais ao final de cada semestre.

 

É Visão da Creche Abracesolidário oferecer a seus alunos uma aventura educacional única. Partindo desta aspiração, a Escola assume a Missão de desenvolver cidadãos
responsáveis, flexíveis, confiantes, entusiasmados e comprometidos com seus semelhantes, com a sociedade em que vivem  e com um mundo em constante transformação. 

A AbraceSolidário adota um currículo eclético e atual, em constante aprimoramento, baseado na construção do conhecimento e no desenvolvimento do pensamento criativo e crítico,
no comprometimento incondicional com o serviço, com a estética e com a ética. Trata-se também de um currículo interdisciplinar, integrado entre os programas e projetos que
oferece, relevante para o tempo e para o espaço em que se desenvolve, rigoroso em seus conteúdos e expectativas, baseado no mundo real e centrado na ampliação das habilidades
do pensamento, na exploração pedagógica das múltiplas inteligências, no uso responsável e ético da tecnologia da informação e suas mídias.  

A Escola tem por objetivo prestar serviços educacionais à comunidade em que se insere, em constante mobilidade nos tempos atuais, preparando seus alunos para o exercício da
cidadania em qualquer parte do mundo. É objetivo da escola ainda preparar seus alunos para exercerem o papel responsável que devem desempenhar na sociedade local e global,
de acordo com os preceitos emanados pela Constituição Federal e Constituição Estadual, pela Lei Federal nº. 9394/96, na Lei Federal nº. 11.114/05 e na Lei Federal 13.185 de 2015.”

Servir a comunidade de aprendizes. Esse é objetivo expresso da Abracesolidário, um diferencial específico, para o qual a Escola adota um modelo de ensino centrado na
aprendizagem do aluno, apoiado pela busca de excelência nas iniciativas educacionais dos professores, realizado num espaço planejado para facilitar o desenvolvimento e a
aprendizagem de todos os membros de sua comunidade, funcionários, professores, alunos.

São compromissos inalienáveis da Associação de Desenvolvimento Humano Abracesolidário:

O reconhecimento da liberdade de pensamento e de expressão;
O ensino criativo, reflexivo, crítico, prazeroso e ético;
O conhecimento da língua materna, da língua portuguesa e de outras línguas presentes em seus espaços, bem como da realidade brasileira e internacional;
O desenvolvimento das competências para exames nacionais e internacionais;
A consciência da cidadania;
O desenvolvimento de lideranças democráticas.

 

São fundamentos dos estudos linguísticos, literários e artísticos da Creche Abracesolidário

Compreender e usar uma língua como caminho de organização da compreensão do mundo e da construção da própria identidade;
Conhecer e apreciar a literatura e as artes como expressão de um estilo individual e de um contexto social como ampliação do que há de humano em nós.

 

São fundamentos dos estudos sociais:

Identificar a relação entre a realidade local e os processos que regem o mundo contemporâneo;
Conhecer e relacionar fenômenos históricos;
Perceber as inter-relações envolvendo a sociedade e a natureza.

 

 A Proposta Pedagógica da Abracesolidário, como os seres humanos e a vida, é um documento em constante desafio de mobilidade e atualização. Reflete um organismo em mutação
permanente e aperfeiçoamento, ainda que sua escrita lhe garanta as permanências do que vale a pena fazer permanecer: a certeza de que cada membro da AbraceSolidário tem que
ser comunidade, a paixão que todos assumem por aprender através do tempo e dos espaços, a sólida conexão estabelecida entre seus membros para além do espaço e do tempo
escolares, através das línguas em que se comunicam, das culturas que os identificam e os aproximam, do conhecimento e das experiências vividas e compartilhadas no território
escolar.

2.9 - Calendário Escolar

Janeiro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

RE

# 1

RE

# 2

RE

# 3
RE

# 4
RE

# 5
RE

# 6
RE

# 7
RE

# 8
RE

# 9
RE

#
10 RE

#
11 RE

#
12 RE

#
13 RE

#
14 RE

#
15 RE

#
16

RE

# 17
RE

# 18
RE

# 19
RE

# 20
RE

# 21
RPAI

# 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Fevereiro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

RPAI

# 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
RFE

# 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28
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31
Março
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Abril
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FM

# 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20
FN

# 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Maio
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Junho
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
FM

# 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27
RPAI

# 28 29
RFE

# 30

Julho
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

# 1
F

# 2
F

# 3

F

# 4
F

# 5
F

# 6
F

# 7
F

# 8

FE

F

# 9

F

# 10

F

# 11
F

# 12
F

# 13
F

# 14
F

# 15
F

# 16
F

# 17
F

# 18
F

# 19
F

# 20
F

# 21
F

# 22
F

# 23
F

# 24
F

# 25
F

# 26
F

# 27
F

# 28
F

# 29
F

# 30 31

Agosto
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
RPAI

# 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Setembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6 FN

#
7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Outubro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10
SDL

# 11
FN

# 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Novembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

RPAI

# 1
FN

# 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14
FN

# 15 16 17 18 19
FM

# 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Dezembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6 7
FM

# 8 9 10 11

12 13 14 15 16
RFE

# 17 18

19
RPAI

# 20
RPAI

# 21 22
RE

# 23
RE

# 24

FN

RE

# 25
RE

# 26
RE

# 27
RE

# 28
RE

# 29
RE

# 30
RE

# 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade

            

2.10 - Programas e Projetos
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  DECRETO Nº 21.355, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021- Art. 2º As instituições de ensino, bibliotecas, centros culturais e demais organizações municipais voltadas à promoção da qualidade social devem incluir no
seu planejamento ações que possibilitem a implementação do Programa Municipal de Leitura e Escrita a partir de Plano de Ação a ser publicado pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 

 PROJETO “OMBRO AMIGO”
 

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar os conjuntos das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento
pleno das crianças.

Leitura da página 39 da BNCC

JUSTIFICATIVA

Dentre todos os desafios que a pandemia da Covid-19 tem trazido, o âmbito educacional é um dos mais afetados. Manter uma comunicação com as famílias e com as crianças, neste período de isolamento

social, torna-se um desafio muito grande.

Desde o início da pandemia, em meados de março de 2020, procuramos estreitar essa comunicação, através de vídeos, comunicados pela linha de transmissão do WhatsApp, palestras, atividades de

conscientização e reuniões pela plataforma do Google Meet, porém constatamos que não estávamos conseguindo atingir a todas as famílias.

Diante da suspensão do retorno previsto para o dia 5 de março, o Time Pedagógico reuniu-se novamente para buscar novas possibilidades de manter o vínculo com as famílias e com as crianças. Neste

contexto, decidimos, a partir de uma conversa anterior com os Educadores, fazer um contato direto com as famílias e crianças, mas não como estava sendo realizado, pelo Time Pedagógico e sim, pelas

Professoras com as suas respectivas turmas, pois entendemos que os pais desejavam, neste momento tão difícil, conversar diretamente com Professora do seu (sua) filho (a).  Sabemos que o acolhimento

humanizado e a escuta ativa das Professoras serão propícios para este instante, oferecendo-lhe, além de segurança, uma parceria efetiva entre a escola e a família.

Qual família não almeja receber um telefonema da professora do seu (sua) filho (a)? A partir dessa indagação, começamos a pensar esse projeto. 

OBJETIVOS

Conhecer as crianças e as famílias;

Promover situações de participar, explorar, expressa-se e conhecer-se e o brincar.

Escutar as famílias e crianças;

Partilhar vivencias neste momento de isolamento social.

ESTRATÉGIAS

Primeiramente, apresentamos essa ideia para o nosso Presidente, que acolheu prontamente e o batizou no mesmo instante o projeto como: ‘PROJETO OMBRO AMIGO” e possibilitou recurso financeiro para a

compra de chips para ser disponibilizados para os Educadores. Em seguida, apresentamos para os Educadores, que também acolheram, afinal, em outra ocasião, já havíamos pensado na possibilidade de

fazerem esse contato, porém não havíamos levado a diante.

Após o deferimento do Presidente e dos Educadores, o Time Pedagógico se reuniu com o comitê de crise para alinharmos como organizaríamos essas ligações, o registro desses momentos, para que, ao fim

dessas ligações, tenhamos um levantamento concreto de como estão e quantas famílias estamos conseguindo atingir com nossas propostas virtuais. Tendo esse mapeamento em mãos, conseguiremos avaliar

nossas ações e buscarmos novas estratégias que contemplem a todos.

O comitê de crise reuniu-se algumas vezes para desenhar esse projeto. Foram definidas as datas de início e de término das ligações, sempre respeitando o horário de trabalho dos Educadores. Além disso, foi

feito um roteiro para as ligações e criado uma planilha (anexa abaixo) para que todas as observações durante a conversa com a família sejam registradas. Os registros fotográficos serão muito oportunos para
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o mapeamento das ações. Ficou combinado, também, que as Monitoras participariam ativamente desses momentos.

Diante da impossibilidade de prevermos quanto tempo ainda estaremos nessa situação, daremos continuidade bimestral aos contatos telefônicos com as famílias.

Abaixo, alguns depoimentos dos Educadores e das famílias, realizados até o presente momento, que ilustram esse projeto.

PRODUTO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA DESTE PROJETO

Depoimentos das Educadoras e das Famílias

 

“Os encontros estão sendo muito significativos, pois nós educadoras estávamos ansiosas para conhecer as nossas crianças e o Projeto nos proporcionou este momento tão especial, mesmo não sendo da
forma que gostaríamos, porém, é gratificante, emocionante escutar cada família com as suas particularidades e os mesmos estão nos acolhendo com muita satisfação e elogiando esse Projeto “Ombro Amigo”,
pois é um momento de escuta,  interação, conhecendo um pouquinho da rotina nesse momento tão difícil e com o contato percebemos que os familiares, demonstraram segurança e mencionando a
importância dessa relação casa/escola”. Professora Patrícia Fernandes

 

“O Projeto “Ombro Amigo” cujo um dos objetivos é a aproximação dos Educadores com as crianças e famílias, nos fez criar algumas expectativas, principalmente a expectativa do “retorno” e/ou das
devolutivas, pois partilhamos uma parcela significativa de nós em cada etapa do Projeto que se desenvolve. Confesso que a cada relato que recebíamos, meu coração foi se aquecendo. Fez me lembrar de
quando estava na escola, envolvida empiricamente com a proposta de escuta e observação, tanto das falas, quanto dos semblantes sagazes por mais interação e por uma vontade de partilhar o que vem
acontecendo nesse período em que estamos distantes.

O desejo de atingir o máximo de crianças possíveis concomitantemente com a saudade das vivências da escola, sejam talvez as causas dessa necessidade de “devolutivas e retorno” das famílias. Esse Projeto
nos oportuniza abraçar novamente no coletivo, embora que virtualmente, mas fortalecidos por meio de interações acolhedoras” 

                                      Professora Helena

 

“A reunião foi realizada pela plataforma Google Meet, fizemos algumas perguntas para a mãe e descobrimos que o Isaac está bem, seus familiares também estão todos bem e se cuidando, o Isaac costuma
ficar com a mãe durante o dia. Durante a rotina do Isaac a mãe disse que costuma brincar com ele e que realiza as propostas que as Educadoras ensinam por meio dos vídeos de interação.

Achei muito interessante o relato que a mãe nos fez, dizendo que como não estão vendo a família por conta da pandemia, ela costuma usar fotos dos familiares para mostrar para o Isaac, para ele sempre
lembrar e guardar o rosto das pessoas da família, e logo após nos contar isso ela nos pediu uma foto de todas para mostrar para ele as tias da escola”.

Professora Andréia

“Nós estamos bem e ninguém da família teve Covid, graças a Deus! A Sophia fica em casa comigo, porque não estou trabalhando. Mostro os vídeos para ela e tentamos fazer juntas aqui em casa. Ela gosta de
ver vocês nos vídeos e fala que está com muita saudade da escola. É muito bom essa atenção de vocês com ela. Agradeço muito”.

Luciana, Mãe da Sophia S. Borges

 

“No dia 10/03/2021 às 15h40 realizamos nossa conversa com a Emily e sua Mãe Daniele Pinheiro. A conversa foi muito tranquila, a Emily demonstrou estar muito feliz com a conversa e em rever a educadora,
relatou o que tem feito nesse período em casa, principalmente as brincadeiras com a sua irmã Eloá e sobre as propostas dos vídeos, ela tem assistido todos os vídeos e realizado as propostas. A Emily ficou
surpresa e muito feliz de saber que nós educadores também estamos em casa e que não estamos indo para a escola. A mãe Daniele disse que todos da família estão bem, se cuidando e ficando em casa, e
que não tiveram nenhum caso de COVID-19 no grupo familiar.

Foi um diálogo muito agradável e tranquilo, foi muito bom conversar e rever a família”

Monitora Gabriela

 

“A Eloá sente muita falta da escola enquanto ela brinca fica imaginando que está na escola e conversando com a tia. ”
 

Ana Lúcia, mãe da Eloá Fernanda Gomes Pereira – AG III C
 

“O Stevan, pai do Murilo, nos atendeu em seu horário de trabalho, muito atencioso se emocionou ao ser questionado como eles estavam nesse momento de pandemia e sobre o projeto “ombro amigo. Relatou
o quanto ficou feliz de alguém lembrar deles e do filho!

Falou que gostou muito de conversar e de nos conhecer e o quanto é difícil alguém fazer isso”

Professora Rosana Rossi

 

PROJETO “ACOLHENDO COM AMOR”

 

JUSTIFICARTIVA

O isolamento social em virtude da covid19 continua nos trazendo vários desafios para este ano. Como continuar acolhendo nossas crianças e seus familiares neste ano de forma
remota? Pensando neste cenário, criamos o Projeto “ACOLHENDO COM AMOR” que está em vigor desde os primeiros dias letivos, com o objetivo de acolher as crianças e

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/06/2021 09:46:59   Página 26 de 125



familiares, pelos vários meios de comunicação virtual promovendo situações de participar, explorar, expressar-se e conhecer-se e o brincar incorporando os campos de

experiências.

Apresentamos de forma lúdica e dinâmica, através de vídeos e comunicados a proposta da escola, o tema norteador, os agrupamentos com as receptivas professoras e

monitoras, as orientações referentes aos protocolos sanitários e o plano de retomada.

OBJETIVOS

·         Fortalecer o vínculo entre a escola, criança e família;

·         Apresentar e/ou relembrar os espaços internos e externos da escola;

·         Proporcionar propostas que envolvam brincadeiras com materiais não estruturados e elementos na natureza;

·         Incentivar a participação nas vivências propostas;

ESTRATÉGIAS

·          Vídeos gravados com propostas lúdicas de vivências;

·         Interações em grupos e individuais com crianças, famílias e educadores

·         Propostas de ateliês com materiais disponíveis em casa;

PRODUTO FINAL

Esse projeto será avaliado semanalmente de acordo com as propostas que foram enviadas para as crianças, tendo as seguintes prioridades: afetividade, envolvimento e participação
das crianças e das famílias, ações que estimulem a autonomia das crianças e o brincar.

  

 

 
 
 
 
 

2.11 - Formas e critérios de enturmação dos alunos

   Efetuamos o cadastro e matrículas das crianças de acordo com o disposto em Resolução pela SME.   Atendemos todas as famílias que nos
procuram para cadastrar a criança em lista de espera, com a apresentação dos documentos necessários.  Atendemos a demanda da região de
abrangência ( Região Leste ) conforme disponibilidade de vagas e capacidade física da escola. Em 2021, 506 alunos.   Atendemos os alunos
respeitando a ordem do sistema Integre, sem distinção de raça, cor, etnia , religião e necessidades educacionais especiais.   Mantemos
matriculados os 506 alunos de acordo com o termo de colaboração assinado no ano vigente.  
 
 As turmas foram organizadas de acordo com as faixas etárias. As rematrículas aconteceram de maneira presencial, através de agendamento com
datas e horários definidos, respeitando os protocolos sanitários, com o (a) responsável da criança, para assinatura na ficha cadastral e
apresentação dos documentos abaixo mencionados.
Em meados do mês de fevereiro, as famílias tiveram conhecimento da turma que as crianças estavam matriculadas, através do projeto
“acolhendo com amor” por meio de vídeos e reuniões pelo Google Meet, em virtude do distanciamento social da covid-19.
 

 

Matricula e Rematrícula: A rematrícula para as crianças que continuarão no próximo ano serão realizadas conforme
critérios/datas da SME/CEB. A família deverá apresentar para a rematrícula:
 

Xerox da carteira de vacinação atualizada;
 Xerox do comprovante de endereço;
Após a rematrícula iniciamos o processo das matrículas novas através do levantamento do cadastro. As documentações/cópias -
necessárias são:
Certidão de nascimento da criança;
 Carteira de vacinação;
 Carteira do posto de saúde e convênio médico;
CPF dos pais/responsáveis;
Comprovante de renda dos pais/responsáveis;
Comprovante de endereço Cartão NIS ou PIS.

 
Resolução SME Nº 04/2020
Art. 4º Para fins de cadastro de demanda, planejamento de turmas, matrícula e rematrícula, as crianças serão organizadas em três Agrupamentos multietários, conforme as datas de referência que seguem: I -
Agrupamento I: crianças nascidas entre 01/07/2019 a 31/12/2021; II - Agrupamento II: crianças nascidas entre 01/11/2017 a 30/06/2019; e III - Agrupamento III: crianças nascidas entre 01/04/2015 a
31/10/2017. Parágrafo único. O Agrupamento III constitui-se de crianças que estão na faixa etária de matrícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2015 a 31/03/2017 e de crianças de
matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2017 a 31/10/2017.  
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2.12 - Organização dos tempos pedagógicos e espaços
educativos

Os tempos pedagógicos e os espaços educativos na Educação Infantil precisam possibilitar
oportunidades para o desenvolvimento integral das crianças, pois os interferem diretamente na
aprendizagem delas e devem incentivar os movimentos, autonomia e relações sociais. 

Desta forma, organizamos um cronograma de uso dos espaços para que todas as turmas sejam
beneficiadas ao longo da semana em todos os esses. Em alguns momentos privilegiamos a interação
entre os pares com faixas etárias diferentes para promover cooperação e autonomia.

Os espaços físicos são acolhedores e seguros e durante o período de isolamento social em virtude da covid 19, todos os espaços coletivos, internos e externos, são higienizados após a saída de cada turma.

Em relação ao trabalho entre pares (formação de educadores), ocorrem todas as terças-feiras contemplando principalmente os estudos nas nossas duas inspirações: Abordagem Pikler e Pedagogia de Freinet.
Toda última terça-feira do mês participamos do encontro de formação organizado pela SME com as Instituições Colaboradoras. Além desses encontros semanais buscando capacitar nossa equipe com
palestrantes e especialistas que possam agregar conhecimento.

As RFE acontecem no início do ano letivo para que possamos apresentar para as famílias a proposta pedagógica e a equipe e, a cada encerramento do semestre para que tenham acesso ao relatório individual
da trajetória da criança ao longo do semestre.

As Rpais acontecem ao longo do ano, em datas previstas no calendário escolar homologado e conta com a participação dos funcionários, diretoria e a comunidade escolar.
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2.13 - Processos de avaliação de aprendizagem

 A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira
entre as crianças e delas com  adultos, é possível  identificar, por exemplo,  a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. BNCC , P 37
 
 

    Processos de avaliação

 

Acreditamos em uma avaliação que  busque  não classificar e julgar o desempenho da criança.  Nossa avaliação é feita de forma formativa, que reconhece, acompanha todos os processos de crescimento da
criança, respeitando seu tempo, limite e  particularidades. Sendo assim, segue abaixo as ferramentas que utilizamos para acompanhar o processo da criança:

Relatórios individuais descritivo; 
Livro da vida, contendo os principais acontecimentos da rotina de cada sala;
Registro fotográfico;
Diário reflexivo: é documento no qual a professora relata diariamente acontecimentos marcantes da sala e também informações de alunos que tem chamado sua atenção (comportamento e
desenvolvimento). Este caderno é entregue toda sexta-feira para a Orientadora Pedagógica. 
 

 
 

2.14 - Alimentação

A alimentação das crianças é fornecida pela CEASA em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas (SME). A Nutricionista Katia Souto é a responsável pela alimentação escolar
desta Instituição. A equipe da cozinha é composta por cinco (5) funcionárias, sendo uma cozinheira e quatro auxiliares.

Utilizamos três (3) cardápios semanalmente: EI berçário (6 a 11 meses), EI integral (1 a 3 anos) e EI semi-integral (4 a 5 anos). Para atender os protocolos sanitários, em virtude da
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pandemia da covid-19, durante este ano, suspendemos o autoservimento para as crianças do agrupamento III. Incentivamos  as crianças da importância da alimentação saudável e
estimulando para que experimentem os alimentos que estão sendo servidos no dia, além das orientações para que o desperdício seja evitado] . Esses incentivos acontecem
diariamente através de canções e imagens informativas espalhadas pelo espaço do refeitório. Assuntos esses que são discutidos com frequência durante as formações com os
Educadores.

Os horários das refeições são organizados seguindo as orientações da Nutricionista e os cardápios estão disponíveis para consulta da comunidade escolar no mural ao lado do portão
de acesso à secretaria e são atualizados todas as segundas-feiras no período da manhã.

Para as crianças que apresentam restrições/alergias há uma preocupação de toda a equipe desde quando a família nos comunica no momento da matrícula e, procedemos da
seguinte forma: orientamos a família que nos encaminhe uma prescrição médica com as informações das restrições/alergias, encaminhamos para a Nutricionista responsável pela
nossa Unidade Escolar e, após sua análise e deferimento, os alimentos que serão substituídos no cardápio passam a ser enviados. A equipe gestora comunica os Educadores,
Cozinheira e todos envolvidos no dia a dia da criança e a incluímos na tabela de restrições/alergias que fica disponível no mural do refeitório para acesso de todos.

Temos uma preocupação em oferecer em dias atípicos como festa de aniversário, alimentos que atendam todo o grupo. Nossa equipe da cozinha é muito comprometida em realizar
todas as refeições atendendo todos os protocolos de higiene e segurança, buscando cumprir com êxito as tarefas pertinentes à função. Seguimos cronogramas para dividir as tarefas
e reuniões quinzenais na Instituição para alinharmos regras e combinados, além de sempre participarmos das Capacitações oferecidas pela Ceasa.

A cozinha é regida por procedimentos operacionais padronizados que facilitam o desenvolvimento do dia a dia para as nossas cozinheiras, que são denominados POP’s. Estes
documentos devem ser preenchidos diariamente pelas equipe, mantendo a organização e o bom funcionamento operacional. Além destes documentos, as planilhas de controle de
estoque e refeições servidas nos ajudam a desenvolver melhor nosso trabalho em relação à quantidade que será servida, tendo a percepção de evitar desperdícios.

Desde o ano passado estamos fazendo melhorias na cozinha e no refeitório das crianças dos agrupamentos II e III, a saber: no início deste ano fizemos fechamento com vidros para
separar a cozinha do refeitório com o objetivo de evitar o contato da equipe da cozinha com o espaço que as crianças fazem suas refeições, termômetros, melhorias pisos, reforma no
estoque com prateleiras de mármore e com espaço necessário para o armazenamento dos alimentos embalados, tudo de acordo com a descrição informada pelas visitas técnicas da
nossa supervisora.

No período de isolamento social, em 2020, através da Ceasa/Conutri, 45 famílias foram beneficiadas com cestas básicas, kits hortifrutigranjeiros, sucos, frango e peixes. No ano de
2021 a previsão é de atendermos 74 famílias com os benefícios citados.

2.15 - Normas que regulam a convivência escolar

NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR

CRECHE ABRACESOLIDÁRIO

 

“A democracia de amanhã se prepara na democracia da escola. “.

Célestin Freinet
 
 

 Missão: Contribuir de forma significativa no desenvolvimento humano, formando cidadãos com valores para um mundo melhor.

Visão: Ser uma associação de referência na educação e desenvolvimento humano, reconhecida pelas partes interessadas.

Valores: PAZ, AMOR, VERDADE, NÃO VIOLÊNCIA, AÇÃO CORRETA.

As NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR da Creche ABRACESOLIDÁRIO existem para garantir um convívio harmônico, respeitoso e seguro às crianças, profissionais e comunidade
escolar. Foi consolidado em 2015 na fundação da Creche e revisado em 2020 após diálogos e construções com as famílias e comunidade.

Seguindo as inspirações da Pedagogia de Freinet, buscamos refletir e por isso reestruturar alguns procedimentos internos, possibilitando, de forma mais atuante, o protagonismo de
nossas crianças, as necessidades das famílias e a garantia de um atendimento pedagógico de qualidade. Desta forma, conseguimos consolidar a elaboração deste documento com
equidade para toda comunidade escolar.

A Creche Abracesolidário, valoriza a importância de revisitarmos frequentemente esse documento, com todos os envolvidos para viabilizar o entendimento e cumprimento do que
contempla essa integração de convivência, garantindo assim a qualidade e continuidade das ações pedagógicas cotidianas. A partir, deste contexto, apresentamos as novas normas
de convivência, construídas: Tudo começa com o acolhimento.

Para as crianças, momento de estabelecer vínculos, sentir-se seguro, confiar em si e no outro.

Descobertas – do que consigo fazer sozinho, dos espaços, reconhecer, acomodar-se e ambientar-se em todos os cantinhos da creche.

Descobrir as cores e texturas dos ambientes, das letras, dos números, as artes que tem nos corredores, no chão, na vida da Creche. Desafios – frente ao novo e ao
desconhecido, às mudanças, ao crescimento, à despedida. Autonomia – dos pais, das mães, das professoras, dos professores. Amizades – para a vida, durante uma brincadeira, na
imaginação. Nossa intenção é que perdurem por tempos na memória, na história de cada um que pela creche passa.

As famílias são convidadas a conhecer os espaços, a rodas de conversa e experiência com outros pais e familiares. 
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É possível que elas as famílias acompanhem até uma semana da rotina da criança na creche, ou, se necessário, o tempo que for preciso para proporcionar vínculo de confiança
e respeito com os educadores, com a creche e com a rotina estabelecida.

Acolhimento é contínuo na Creche ABRACESOLIDÁRIO, não como uma atividade específica, mas como uma prática de toda equipe que possibilita a aproximação, confiança e
respeito a todos.

 

HORÁRIOS

Entrada – 7h às 7h40min

Saída – das 16h30min às 17h00

Após o fechamento do portão, às 7h40min, as crianças iniciam a rotina da manhã com a acolhida das Professoras nas salas de referência e, em seguida com o café da manhã. Após
às 7h40min, as crianças são acolhidas pelo porteiro e por uma pessoa da Equipe Gestora.

Atrasos atrapalham a rotina da sala, causam a dispersão dos outros alunos e comprometem o aprendizado. A pontualidade da criança depende da organização familiar.

      Estacionamento da ABRACE para os pais, podendo acompanhar as crianças até o portão da escola e deixar o carro em segurança no estacionamento. Este está localizado à Rua
Araçandiva 401, com uma grande placa indicando “Estacionamento ABRACE”;

      Solicitação de passe escolar na secretaria da escola – Para alunos que residem a mais de 2 km;

      Solicitação de vaga para transporte público na secretaria da escola - para crianças que residem a mais de 2 km;

      A contratação do transporte particular é de responsabilidade das famílias. No mural da escola, estão afixados os contatos telefônicos destes profissionais.

COMUNICAÇÃO

 

A Creche Abracesolidário, disponibiliza aos pais no início do ano letivo ou no ato da matrícula do aluno:

- 01 Caderno de recados que será utilizado o ano todo. Este caderno é um documento muito importante de comunicação entre família e escola. Todos os dias os educadores
preenchem uma ficha que é colada no caderno e refere-se a alguns acontecimentos da criança naquele dia. É muito importante que os pais deem ciência no caderno. Por este meio
também enviamos outros recados e agendamos reuniões com as famílias.

- Um lençol para uso individual do aluno;

- Uma cópia desta norma de convivência escolar

Durante o período de pandemia da Covid-19, a comunicação com a escola será exclusivamente através de: ligações telefônicas, lista de transmissão pelo WhatsApp, Instagram,
Facebook ou por e-mail. Alguns comunicados serão afixados no portão da escola.

REFEIÇÕES

As turmas são separadas em três turnos para utilizar o refeitório em todas as refeições, há um intervalo de aproximadamente 5 minutos entre um turno e outro para
higienização do mesmo, realizada pela equipe de serviços gerais.

A capacidade máxima do refeitório é de 160 crianças por turno.

Os bebês utilizam um segundo refeitório próximo às suas salas de referência, localizado no bloco II.

Horários de café da manhã:

Primeira
Turma

Intervalo
para

limpeza

Segunda
turma

Intervalo
para

limpeza

Terceira
turma

8h00 8h25min 8h30min 8h45min 9h00

 

Horários de Almoço:

Primeira
Turma

Intervalo
para

limpeza

Segunda
turma

Intervalo
para

limpeza

Terceira
turma
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10h00 10h25min 10h40min 10h45min 11h00min

 

Horários de Café da tarde:

Primeira
Turma

Intervalo
para

limpeza

Segunda
turma

Intervalo
para

limpeza

Terceira
turma

13h00min 13h35min 13h45min 14h10min 14h30min

 

Horários de Jantar:

Primeira
Turma

Intervalo
para

limpeza

Segunda
turma

14h30min 14h45min 15h

 

Após o almoço e acontece a higienização dos dentes. É comum oferecermos um tempo de descanso as crianças. As salas são higienizadas, enquanto as crianças almoçam, após
são dispostos colchonetes no chão da sala, com um lençol, devidamente identificado por crianças.  Durante o período de pandemia da Covid-19, não faremos a higienização dos
dentes.

As crianças podem optar por fazer uma soneca, ou no espaço de seu colchonete, ter um livro em suas mãos, um objeto de investigação e eventualmente até podem ocupar algum
ateliê e terminar um trabalho iniciado pela manhã; ou seja, as crianças são convidadas a um momento mais silencioso e de descanso, mas não necessariamente precisam dormir.

Após no máximo 1 hora deste período de descanso, as crianças são convidadas a ir ao banheiro, o que sempre fazem acompanhadas por um educador.

Durante o período de pandemia da covid-19, não faremos o horário de descanso com as crianças, pois daremos prioridade para que as vivências aconteçam nos espaços externos da
escola.

MOCHILA DAS CRIANÇAS

As bolsas e/ou mochilas das crianças precisam ser adequadas aos recursos que devem conter para o dia a dia na creche. Se possível, que também seja adequada para que a
criança do AGII e AGIII consiga carregar seu próprio material. Orientamos que todos os pertences da criança estejam devidamente identificados com nome completo.

É fundamental que contenha na mochila das crianças do AG I:

Caderno de recados;

Mamadeira para leite com nome completo da criança;

Copinho de três furos para água e suco com o nome completo da criança;

01 pacote de lenço umedecido ou toalha umedecida;

No mínimo 05 fraldas para trocas durante o dia;

Pomada para prevenção de assaduras;

02 trocas de roupas (adequadas à temperatura do dia)

É fundamental que contenha na mochila das crianças do AG II:

Caderno de recados;

Caneca para água (uso em sala de aula)

Uma bolsinha com tolha de boca, escova de dente, creme dental e escova ou pente de cabelo e creme para pentear (caso use);

02 Trocas de roupa (adequadas a temperatura do dia);
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05 fraldas (caso a criança utilize);

Lenço umedecido (caso a criança utilize fralda);

Pomada de assadura (caso a criança utilize fralda);

É fundamental que contenha na mochila das crianças do AG III:

Caderno de recados

Caneca para água (uso em sala de aula)

Uma bolsinha com tolha de boca, escova de dente, creme dental e escova ou pente de cabelo e creme para pentear (caso use);

02 trocas de roupa (adequadas a temperatura do dia);

UNIFORME

A Secretaria Municipal de Educação oferece para a escola um kit de uniforme, de acordo com a numeração indicada pelos pais no ato da matrícula, apenas as crianças do
berçário não são contempladas com os uniformes.  Sugerimos que as crianças estejam usando diariamente o uniforme escolar.

A Creche Abracesolidário possui uma área de 19 mil metros quadrados, sendo três mil metros quadrados de estrutura predial e os demais espaços de áreas verdes, parques,
bosques, horta, pomar, jardins e parques. Desta forma, orientamos que os alunos usem repelentes antes de sair de casa, se os pais acharem viável, envie na mochila para reforçar o
uso durante o dia. Também é recomendado que as crianças cheguem à creche de tênis ou sapato fechado e levem uma sandália ou um sapato mais aberto para trocar se necessário,
em dias de calor ou de vivencias com a natureza. A escola não realiza ajustes no uniforme das crianças.

Atendendo os protocolos sanitários, a retirada do uniforme acontecerá através de agendamento, com dia e hora marcada sendo necessária a presença de um familiar, mediante
apresentação de documento e assinatura comprovando o recebimento.

SAÚDE

Em situações de enfermidade e por medidas de segurança, não ministramos nenhum tipo de medicação na creche. É importante que a família avalie as condições de saúde da
criança antes de levá-la a creche. Verifique temperatura, manchas no corpo, vômito, diarreia, falta de apetite, e outros sinais que necessitam de ajuda médica e assim orientamos
que quando observado qualquer sintoma se encaminhe a um atendimento especializado. Se a criança estiver utilizando alguma medicação contínua, a família deverá dirigir-se a
escola para efetivar a medicação no horário previsto; ou mediante atestado médico deixar a criança em casa até o término da medicação.

As crianças não podem em nenhuma hipótese frequentar a escola, quando estão afastadas por determinação médica. Pedimos aos pais que assim que possível envie física ou
virtualmente o atestado para justificativa das faltas.

Caso a criança apresente mal-estar no período em que estiver na Escola, faremos contato imediato com a família, no momento do contato anotamos os sintomas e o horário
que estamos notificando a família para retirar a criança em um livro ata de registros específicos para esses casos. Caso a família não atenda em nenhum dos telefones indicados e
notando a piora da criança a escola acionará o Samu. Por isso, solicitamos que mantenham atualizados os contatos telefônicos.

Todos os procedimentos de situações que envolvem a saúde da criança são anotados em livro ata e posteriormente feito à ciência dos pais, no horário da saída da criança.

REUNIÃO FAMÍLIA EDUCADORES

O relacionamento com as famílias é sempre de muito respeito e escuta

As reuniões com as famílias acontecem, obrigatoriamente quatro (4) vezes ao ano, porém as famílias podem ser convocadas ou as podem solicitar uma reunião de
acompanhamento. Em virtude da pandemia, os nossos encontros com as famílias estão sendo realizados através da plataforma do Google Meet ou whastApp.

A secretaria da escola fica aberta das 7h30min às 15h, as famílias podem entrar em contato com a secretaria Giuliana, através do e-mail ou telefone físico da escola 19
32621948.

A creche também conta com canal de transmissão via whatsApp. Para que isso ocorra com eficácia, os pais precisam salvar em seus contatos do celular o número da ABRACE 199
9303-7153.

Expediente da ABRACESOLIDÁRIO: 7h às 17h.

CANAIS ON-LINE OFICIAIS

Site: .................... abracesolidario.org.br

Facebook: ........... facebook.com/abracesolidario
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Instagram: .......... instagram.com/abrace.solidario

O Time Pedagógico da Abrace está à disposição sempre que houver necessidade:

Diretora Educacional - Nádia – pedagogico@abracesolidario.org.br

Vice-diretora  Educacional - Ariane – pedagogico2@abracesolidario.org.br

Orientadora Pedagógica – Vanessa – orientadora@abracesolidario.org.br

Secretária: Giuliana - secretaria@abracesolidario.org.br

Secretária: Wichelli – secretaria2@abracesolidaio.org.br

 

Se a escola é a segunda casa de uma criança, a casa dela deve ser a primeira escola.

 

2.16 - Cópia do CNPJ
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2.17 - Alvará de uso vigente
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3 - Avaliação institucional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento das Metas

As metas foram cumpridas dentro do prazo. Realizamos todos os procedimentos e ações garantindo um excelente resultado.  Todos os envolvidos se mostraram engajados e satisfeitos com o resultado.

Estrutura da biblioteca

Não medimos esforços na compra de livros infantis de editoras renomadas para garantia de um trabalho com mais qualidade para nossas crianças.

Elaboramos um espaço organizando os livros em prateleiras de fácil acesso e movimentação das crianças e educadores as mesas de leituras, tendas e cantinhos com almofadas foram preparados com muito
cuidado e atenção em todos os detalhes. Criamos um ambiente harmônico que favoreça o estimula a leitura, pesquisa e novas descobertas
 
  
  Melhora dos parque
 Adquirimos casinhas de plástico coloridas  para nossa tão sonhada vila no bosque. Além  de um brinquedão com escorregadores, balança e gangorra. Colocamos grama no chão  e caminhos em formato de 
bolachas de madeiras  para que as crianças possam percorrer tornando as brincadeiras mais encantadoras no parque.
 
 
 

3.1.2 - Relato sobre a formação continuada dos profissionais da UE, indicando os resultados na prática educativa

Avaliação institucional interna ou autoavaliação institucional   

  No ano de 2020 foram realizadas pesquisas direcionadas a toda Equipe da Abracesolidário. A pesquisa foi elaborada com o objetivo de valorizar as opiniões, críticas e sugestões dos funcionários a respeito
dos setores que compõem a escola. A pesquisa foi projetada em formato dissertativo, onde cada funcionário colaborou com seu ponto de vista sobre o desempenho de cada setor.

Com o objetivo de compartilhar responsabilidades, com base na gestão democrática e participativa, levantamos questionamentos com palavras-chaves, como eu sugiro, critico e felicito referentes a cada setor
da instituição.

Realizamos com frequência questionários Status Saúde, buscando acompanhar remotamente as condições de saúde de cada um, bem como sanar dúvidas sobre a Covid-19.
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As reuniões de equipe foram realizadas por meio da ferramenta Google Meet, onde a equipe gestora buscou manter a equipe unida em um momento de distanciamento, oferecendo ao grupo orientações de
autocuidado em relação à Covid -19. Também compartilhamos conhecimentos nas formações pedagógicas enfatizando a Proposta Pedagógica da Creche.

 
   Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

O ano letivo de 2020 foi um ano em que tivemos adaptar o trabalho pedagógico devido a pandemia. O tema norteador A Matemática no cotidiano das crianças foi iniciado com as crianças, porém foi pausado
em meados de março devido ao inicio de contágio do Coronavirus. Portanto, a equipe gestora em conjunto com o grupo de educadores, buscaram estratégias  para fortalecer o vínculo entre as crianças e as
famílias.

 Lembrando a dificuldade que enfrentamos em observar e avaliar o desempenho e interesse das crianças em relação ao tema, levamos em consideração o fato de que a Matemática se faz presente no
cotidiano da criança, na resolução de problemas, na contagem, quantidade, medidas, espaço, comparações, nas formas e no tempo.

Desse modo não foi possível dar continuidade ao projeto presencialmente, mas realizamos interações virtuais com as crianças e famílias, relembrando o tema de cada turma.

 Avaliação dos encontros de formação do ano anterior 
 
 Os encontros aconteceram as quarta feiras no inicio do ano de forma presencial e partir do isolamento social as formações passaram a acontecer de forma remota pela plataforma do Google Meet as segundas
feiras. 
 
 Dentro os temas trabalhados destacamos:

  A reformulação da BNCC,  com leituras, dinâmicas e discussão sobre a estrutura e grau de importância deste documento;

Diretrizes Municipais para Educação Infantil;

 Leitura do livro –Brinquedos do chão

 Leitura do livro- Educação infantil, um mundo de janelas abertas;

 Mordidas na escola;

 Psicologia infantil;

Racismo e diversidade;

Alfabetização x Letramento. 

 

   A equipe demonstrou envolvimento com as proposta, buscando utilizar as ferramentas adquiridas nas formações, para construção dos relatórios e aprimorar os projetos institucionais e coletivos. E a

partir dai observou-se também a necessidade de aprofundarmos os estudos em nossas abordagens Pikler e Freinet. Pensamos também na organização do comitê junto com a equipe gestora planejar e

estruturar os conteúdos a partir do interesse da equipe dos educadores. 

 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

 

 

              No início do ano letivo de 2020 foi realizada uma reunião com todos os pais, para que a escola fosse apresentada, desde seus regulamentos até cada um de seus

funcionários. Nesta reunião foram coletados dados dos responsáveis que gostariam de participar dos grupos de WhatsApp, que tinham como finalidade maior e melhor contato

família-escola.

               Com o isolamento social  resultante da pandemia do Covid-19, tivemos que nos reinventar para que essa integração fosse feita remotamente. Professoras e monitoras

produziram ao longo do ano vídeos a serem enviados às famílias, via Whatsapp, Instagram e Facebook, que foram nossos aliados. Foram publicados nessas redes sociais vídeos com

sugestões de atividades e com conteúdo informativo e/ou interativo, na qual recebemos alguns poucos retornos via mensagens em forma de fotos, vídeos, e até mesmo áudios.

               Além das plataformas citadas acima, utilizamos em alguns momentos o Google Meet, tendo primeiramente como pauta um projeto sobre sentimentos, realizado por todos

os educadores, na qual cada grupo trabalhou um sentimento (raiva, alegria, tristeza, medo e nojo) e foram feitas então 5 apresentações. Após esse projeto, utilizamos a vídeo

 chamada no mesmo programa para fazer uma interação melhor entre educadoras e seus alunos, porém não houve boa adesão. Por último, ainda na mesma plataforma, foi

realizada a formatura dos alunos que ingressaram   no  o Ensino Fundamental .

    Além dos vídeos feito pelas educadoras, produzimos informes sobre a importância com os cuidados durante a pandemia bem como, de evitar aglomerações o uso de máscara e

sua higienização, a higienização de mãos e ambientes e uso do álcool em gel.

 Os canais de tele atendimento estavam sempre   disponíveis para atender aos pais quanto às dúvidas relacionados à escola.

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das vivências proporcionadas às crianças e
adultos nos tempos e espaços educativos

As interações com as crianças e a construção das suas vivências tiveram que ser adaptadas para a forma hibrida. Os espaços da escola, as explorações e descobertas das crianças
tiveram que ser reformuladas em um novo espaço: o lar das crianças.

O contato diário que tínhamos na creche, hoje é a apenas virtual, desse modo as propostas de atividades que seriam realizadas nos espaços da escola, tiveram que ser modificadas
para que todos pudessem ter contato com o projeto da creche.

O conhecimento e as vivências estão sendo construídas por meio das produções dos vídeos postados nas redes sociais da creche, interações via Google Meet, áudios e mensagens
enviados pelos familiares com feedbacks das atividades, detalhes que  enriqueceram o nosso trabalho e tem colaborado no amadurecimento e  aperfeiçoamento na construção das
propostas pedagógicas de forma hibrida.

3.2 - Estratégias de avaliação do Projeto Pedagógico para o ano em curso que contemplem
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3.2.1 - Indicadores de avaliação de desempenho dos profissionais da UE

Assiduidade:  Compromisso com o outro, ética, pontualidade, disposição e proatividade.ENTREGA.

Competência: Questiona com argumento e conhecimento teórico, baseando-se na atualização dos temas. CONSTANTE BUSCA.

Maturidade: Ouve atentamente,não faz comentários que não prosperam, não tem ciumes, não faz comentários abusivos da vida e escolhas alheias, é flexível as mudanças e independente do que faz (

escolhendo ou não), coloca AMOR.

Humor: Equilíbrio,compaixão e humildade para compreender que todos estão unidos no mesmo proposito, mas em tempos diferentes.  Sorria mais para a vida e estabeleça uma relação de GRATIDÃO pelo

trabalho e espaço que frequenta, pessoas que convive. DESARME/RESPIRE. 

Fé:Trabalhar com educação de crianças e jovens requer um tempero essencial de fé na vida e amor ao próximo: ACREDITE NO SEU TRABALHO.

 

Neste momento de pandemia possibilitamos momentos de trocas de aprendizados por meio das formações online, palestras, grupos de estudos de um livro e dica de lives.

 

Indicadores

Profissionais contribuindo suas experiências nas formações onlines;

Profissionais comprometidos com as entregas e demandas solicitadas pela escola;

Profissionais comprometidos com as práticas e propostas da escola;

Profissionais se apropriando de novos estudos e capacitações. 

3.2.2 - Indicadores de avaliação da qualidade do trabalho pedagógico

3.2.2.1 - A Proposta Curricular

   Crianças experienciando propostas diversificadas e significativas;

  Crianças como sujeito e um olhar atento para suas construções e descobertas;
 
  Crianças interagindo com protagonismo durante as estratégias de aprendizagens;

   Crianças explorando diferentes linguagens por meios das pesquisas e investigações da sua turma;

    Crianças participando da construção de projetos coletivos;

   Crianças vivenciando as descobertas e novas experiências nos diferentes espaços da escola.

   Crianças explorando diferentes elementos da natureza;

   Crianças explorando diferentes gêneros textuais;

 Crianças tendo contato com a escrita através da exploração dos livros nos ateliês de leitura e rodas de histórias. 

3.2.2.2 - Os objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

 
 Segundo a LDB, declara no Art. 29, A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças de 0 até 5 (cinco) anos e 11 meses, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Assim entendemos que a creche Abracesolidário  é um espaço que promove ações que visem o desenvolvimento integral da criança nos aspectos: fisiológicos, psicológicos, cognitivos, sociais e afetivos
desenvolvendo atividades que favoreçam essa dimensão. De acordo com as normativas estabelecidas pela SME 13/2010 e CME 10/2013 publicada no Diário município a Educação Infantil é uma construção
contínua de saberes e capacidades de discernir e agir. 

Crianças e educadores se interagindo.
 
Crianças sendo respeitadas em suas individualidades e estimuladas em suas habilidades.
 
Crianças vivenciando todas as suas descobertas nos espaços educativos da escola.
 
Crianças construindo aprendizagens por meio das vivencias e interações.
 
Crianças sendo estimuladas a exercer seu direito de escolhas nos ateliês e os projetos coletivos. 

3.2.2.3 - Os planos de trabalho

Equipe desenvolvendo  os planejamentos de cada turma fundamentados no tema norteador com diferentes possibilidades propostas. 
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  Equipe pedagógica avaliando as proposta pedagógicas em diferente momentos de formação e na rotina diária. 

 

     Equipe construindo estratégias para contribuição do envolvimento familiar com as propostas sugeridas pela UE. 

3.2.2.4 - Os programas e projetos desenvolvidos na UE

Propomos às crianças diferentes meios de exploração e vivências por meio dos projetos. A participação delas na escolha do tema e elaboração do mesmo são primordiais para uma aprendizagem significativa.

Os educadores e crianças estão envolvidos nestas propostas diariamente, a leitura faz parte do nosso meio, ela está presente nas mais singelas atividades rotineiras, nossa intenção com este projeto é

ampliar nosso repertório, abordando um assunto tão discutido atualmente e  apresentar diferentes possibilidades  de textos , histórias e personagens. 

  Abaixo seguem os indicadores desse percurso:

Crianças explorando os espaços e expressando-se através do próprio corpo;

Crianças interagindo entre pares e criando hipóteses sobre a leitura;

Crianças sendo estimuladas e ampliando o repertório cultural.

 

 O projeto ombro amigo / Projeto acolhendo com amor

Sabemos que os acolhimentos humanizados e a escuta ativa das Professoras são propícios para este instante, oferecendo-lhe, além de segurança, uma parceria efetiva entre a escola e a família. Qual família

não almeja receber um telefonema da professora do seu (sua) filho (a)? O comitê de crise reuniu-se algumas vezes para desenhar esse projeto. Foi feito um roteiro para as ligações e criado uma planilha para

que todas as observações durante a conversa com a família fossem registradas. Os registros fotográficos foram muito oportunos para o mapeamento das ações. 

  Abaixo seguem os indicadores desse percurso:

Educadores acolhendo crianças e famílias por meio de vídeos chamadas e ligações;

Crianças e famílias participando de encontros onlines com educadores e demais colegas;

Educadores, crianças e famílias participando de momentos de diálogos. 

3.2.2.5 - A organização dos tempos pedagógicos e espaços educativos

          Crianças participando da construção do plano de organização dos espaços educativos da UE. 

          Equipe construindo um espaço acolhedor com materiais acessíveis que possibilitam diferentes aprendizagens das crianças. 

          Crianças explorando os espaços por meio de diferentes experimentações; 

          Educadores construindo propostas que possibilitam as crianças explorem todos os espaços da escolas;

          Educadores organizando planejamentos que priorizem a exploração dos espaços.  

 
 

3.2.2.6 - A metodologia e os registros dos processos avaliativos

Crianças participando dos momentos de rodas de conversas, livro da vida, ateliês e na construção do projeto coletiva da sala. 

        Educares acompanhando os progressos coletivos e individuas das crianças por meio de observação,  registros fotográficos e escritos. 

 Relatórios individuais redigidos pelos educadores  com base em suas observações rotineiras e registros das crianças  ao longo dos semestres. 

3.2.2.7 - Os indicadores internos e externos da aprendizagem

INDICADORES INTERNOS

         Educadores construindo um trabalho coletivo com as crianças a partir de seus interesses pautados nos documentos legais como as diretrizes Municipais de Campinas, Base comum

curricular e na metodologia da escola.

         Crianças construindo aprendizagens por meios dos projetos construído a partir de seus interesses.

         Educadoras proporcionando diferentes propostas tais como, roda de conversa, ateliês, livro da vida, parques, pesquisas nos espaços da escola e registros.

         Equipe gestora acompanhando os projetos documentados pelos educadores.

Equipe gestora proporcionando momentos de formações e rodas de conversas com educadores sobre as práticas desenvolvidas em sala e aula com as crianças.
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INDICADORES EXTERNOS

         Famílias nos dando feedback por meio de pesquisas de satisfação enviadas a cada semestre pelo whats App.

         Famílias participando das atividades propostas pelas escola, como pesquisas, reuniões e interações virtuais.

 

  

3.2.2.8 - Os relatórios da trajetória educacional dos alunos

 
 A construção do relatório da trajetória individual da criança acontece ao longo do semestre, de forma descritiva com base no planejamento de cada turma fundamentados no tema norteador, no

desenvolvimento da criança e nos documentos legais como a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares Municipais de Campinas.

Os Educadores possuem um caderno reflexivo para que anotem periodicamente o percurso da criança individualmente e entre pares, relatos, vivências propostas e as estratégias que foram usadas, para que
ao final do semestre tenham subsídios para essa elaboração. As monitoras e o Professor de Educação Especial também contribuem durante essa construção. No relatório contemplamos também, quando
houver, os encontros que foram realizados com a família ao longo do referido semestre.

Os relatórios do primeiro e do segundo semestres são apresentados para as famílias nas Reuniões de Famílias e Educadores previstas no Calendário Escolar homologado, ou sempre que se fizer necessário.

Em decorrência da pandemia, contemplaremos no relatório as interações que fizemos com as crianças e com as famílias de maneira remota, a flexibilidade do planejamento que foi necessário, as possíveis
dificuldades que algumas famílias possam encontrar para a realização das vivências. Pensando nessas possíveis dificuldades, há duas semanas os Educadores estão fazendo contato com as famílias e com as
crianças, através do Projeto “Ombro Amigo” pela plataforma do google meet para que saibamos com exatidão quantas crianças não estão tendo acesso nas propostas remotas para que possamos desenhar
um novo planejamento para atendê-las.

 
 
 Indicadores de qualidade dos relatórios 
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Relatórios construídos com base nos documentos legais, valorizando o percurso e trajetória da criança.

Relatórios construídos com base nos planejamentos de cada turma fundamentados no tema norteador do ano em curso.

Relatórios construídos com base nos documentos legais como Base Nacional Comum Curricular , Diretrizes Municipais de Campinas  e Proposta Curricular da Escola. 

3.2.2.9 - Outros itens que a equipe educacional considerar necessários

Nenhum item a considerar necessário .

4 - Os Planos de Trabalho da UE

4.1 - Plano de ação pedagógica

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Meta(s) definida(s)
Apresentar para as crianças de forma lúdica a importância de valorizar e respeitar toda e qualquer pessoa.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
1) Aquisição de três livros, para cada agrupamento, de acordo com a faixa etária, que serão o norte para que esse trabalho seja
conduzido e guiado de forma que faça sentido para os envolvidos neste processo de aprendizado; 2) exposições com produções das
crianças e 3) confecção um livro (resenha) da história com desenhos, escritas e falas das crianças

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Orientadora Pedagógica, Professor de Educação Especial, Professoras e Monitoras

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Fotos, rodas de conversa e avaliação semestral realizada pelos Educadores

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante o ano letivo

REVITALIZAÇÃO DAS SALAS DE REFERÊNCIA DOS AGRUPAMENTOS II e III

Meta(s) definida(s)
Proporcionar mais espaços nas salas de referência dos agrupamentos II e III para ampliar o repertório de ateliês

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
1) Reduzir o número de mobiliários disponíveis nas salas; 2) transferir os ganchos das mochilas para a parte externa nas salas; 3)
confeccionar estantes fixas na parede para o ateliê de leitura;

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Orientadora Pedagógica, Professoras, Monitoras e Equipe de Apoio

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Registros com fotos e livro da vida

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Agosto/2021

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES E EQUIPE GESTORA

Meta(s) definida(s)
1) Ampliar o repertório dos Educadores principalmente na Abordagem Pikler e na Pedagogia de Freinet. 2)Aquisição de títulos para
compor a “biblioteca pedagógica”

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
)Criação de um comitê para contribuir com a Equipe Gestora na elaboração do planejamento das formações; 2)Proporcionar encontros
com palestrantes estudiosos na Abordagem Pikler e na Pedagogia de Freinet; 3) Grupo de estudo; 4) Divulgação de cursos, palestras e
seminários e 5)Rodas de conversa e trocas de experiências.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Avaliação semestral dos Educadores

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo o ano letivo

4.2 - Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da aprendizagem

No ano de 2021 vamos continuar com o trabalho de parceria  entre escola e família. Vamos promover rodas de conversas virtuais pela plataforma do Google Meet. Os temas serão:

         Acolhimento;

         Ensino Hibrido;

         Parceria família e escola;

         Plano norteador de 2021- Desenhando nossa história  

         Fases do desenvolvimentos infantil.

Todas as rodas serão acompanhadas pela diretora, vice diretora, orientadora pedagógica e educadores da escola. 

4.3 - Plano de trabalho da Equipe Gestora que deverá apresentar as ações da gestão para o cumprimento das
metas estabelecidas no plano de trabalho da UE
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O plano de trabalho da Equipe Gestora, durante este  ano, pretende focar em manifestações que promovam o desenvolvimento integral das nossas crianças, por intermédio de ações
lúdicas, seja de forma remota ou presencial. As ações estarão pautadas nos seguintes documentos:

         LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional);

         Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

         Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil do Município de Campinas, com o objetivo de garantir a educação de qualidade.

Buscamos ações eficientes que contribuam para a prática pedagógica diária dos nossos Educadores de forma significativa por isso, contamos com a participação dos educadores para
desenhar os conteúdos das formações deste primeiro semestre. Os conteúdos  foram planejados por um comitê, a escolha dos membros deu-se de forma espontânea,  formado por
duas educadoras de cada agrupamento, ou seja, duas educadoras dos bebes, duas educadoras das crianças bem pequenas e duas educadoras das crianças pequenas, além da
equipe gestora. As trocas e construções deste grupo, que foi nomeado como “Comitê de Formação”; após esse planejamento foi apresentado para todo grupo e deferido por todos.

Os temas escolhidos, contemplam as inspirações da Creche Abracesolidário: Abordagem Pikler e Pedagogia de Freinet, trazendo, em alguns momentos, palestrantes para agregar
conhecimentos e nos inspirar. Este plano de trabalho valoriza e deseja contemplar as trocas de experiência entre pares e a participação da Comunidade Escolar através dos
representantes do Comitê de Pais e Mestres). Assim também envolvendo as demais famílias através de reuniões individuais e/ou coletivas, festas e formações. A Creche
Abracesolidário tem como um de seus valores os coletivos e as ricas construções que nascem dele.

O processo avaliativo da Equipe Gestora para o cumprimento das metas, referente ao desenvolvimento das crianças dos relatórios individuais da trajetória educacional de cada
criança e, também, da prática reflexiva dos educadores através do feedback das propostas e o quanto elas têm significado , em relação a teoria e a prática. Com a Equipe
Pedagógica, funcionários e famílias, faremos uma pesquisa com devolutiva da análise das habilidades que precisam ser aprimoradas.

4.4 - Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos pedagógicos

Os espaços educativos precisam do nosso olhar sensível a todo momento. Eles possibilitam toda vivência e construção de aprendizagem das crianças. É fundamental reorganizá-los conforme a necessidade de

cada turma.

Brinquedoteca:  Propomos momentos de exploração com os livros, rodas de histórias com fantoches e fantasias. Além de cabanas literárias com tecidos e almofadas bem como ateliês de leitura. O ambiente é

organizado de acordo com a propostas do planejamento da professora.

Sala de psicomotricidade: As crianças exploram o ambiente de acordo com a propostas do planejamento da professora. São elas: circuitos com bambolês, cordas, cones, colchão, brincadeiras de comando

como estatua, morto vivo, seu mestre mando e relaxamento.

Parques  (MONT BANC, ESCANDINAVA, CASINHA E BOSQUE): Neste espaços as crianças testam  suas habilidades motoras por meio da exploração nos brinquedos como, balança, gira-gira, pontes, gangorras,

escadas e cavalinhos. Com base no planejamento da professora.

QUADRA DE ESPORTES: As crianças exploram estes ambientes de acordo com a programação de propostas organizadas  pela professora como, jogos, brincadeiras de comandos  rodas de músicas e história e

desenhos com giz.

PÁTIO JÚLIA E ISABELLA: As crianças exploram estes ambientes de acordo com a programação de propostas organizadas  pela professora como, jogos, brincadeiras de comandos  rodas de músicas e história e

desenhos com giz.

TANQUE DE AREIA: As crianças exploram estes ambientes de acordo com a programação de propostas planejadas pela professora como, pá, baldinhos, potinhos recicláveis, água, gravetos, folhas e

panelinhas.

AUDITÓRIO: As crianças exploram estes ambientes de acordo com a programação de propostas planejadas pela professora como vídeos relacionados a pesquisa da sala.

SOLÁRIO: As crianças exploram estes ambientes de acordo com a programação de propostas planejadas pela professora como materiais não estruturados e momentos de exploração com tintas comestíveis e

água. Também realizamos momentos de relaxamento com tatames, tecidos e música ambiente.

Durante este momento atual de pandemia, nosso plano foi adequado conforme as orientações dos protocolos sanitários de saúde (caderno 6), garantindo o uso dos mesmos com segurança. Desta forma, o

limite de permanência e quantidade de crianças foram readequadas. Em consequência deste novo formato, as propostas a serem oferecidas pelas educadoras já estão sendo planejadas para a utilização.

Nossos espaços continuam os mesmos, porém a utilização precisou ser repensada e reorganizada. 

 

 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

Acreditamos que partilhar novas vivências e aprendizagens é crucial no crescimento pessoal e profissional do corpo docente. Esse momentos de conversa e relato  de experiências são um espaço rico de

trocas, onde conhecemos novas perspectivas, anseios, conquistas, desafios e frustrações. Neste atual momento de pandemia, a participação em lives com temas voltados à educação tem sido nossa maior

ferramenta de estudo, além de cursos online. O diálogo pelas plataformas digitais tem nos fortalecidos enquanto time de educadores incansáveis na busca por melhorais e crescimento, por uma educação de

qualidade para todas as crianças. 

4.6 - Plano de formação continuada dos profissionais da UE
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 Dentro de nosso calendário estão previstas palestras e formações livres aos nossos profissionais. Buscamos capacitar nossa equipe, com intuito de agregar conhecimento. 

 No ano de 2021 daremos continuidade com o projeto cuidar do cuidador, já realizamos a primeira edição deste projeto em janeiro com uma semana de palestras com temas voltados a saúde, alimentação,

meditação, motivação e educação. Vamos organizar a segunda edição em junho, além de outros projetos como o grupo de estudos com leituras de livros relacionados a educação e as formações semanais.

      -Acolhimento;

- BNCC;

-Diretrizes Municipais para a Educação Infantil; 

 -Ensino Hibrido;

- Freinet;

- Emi Pikler.

 Para enriquecer ainda mais nossa prática contamos com palestrantes renomados na área da educação para falar com todo time de educadores sobre prática docente.

 

 A equipe da cozinha participa de cursos oferecidos pela Ceasa, com objetivo de  oferecer uma comida mais saborosas , seguras e saudáveis a nossos alunos. Neste atual momento de pandemia estamos

realizando treinamentos onlines sobre os cuidados com o manuseio dos alimentos e organização da cozinha. 

 
 

4.7 - Plano de infraestrutura da UE

A Creche Abracesolidário   faz constante manutenções prediais para garantir muito  além do desenvolvimento integral de nossos alunos, como também uma estética escolar que
promova aprendizado e organização. Os espaços internos e externos oferecem segurança e proporcionam muitas descobertas e aprendizagens

 

Temos uma Diretoria Executiva presente que, com a equipe gestora, acompanha frequentemente as instalações, equipamentos e conservação predial e mobiliária, com a finalidade
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de uma sistemática prevenção, para que a manutenção, quando houver necessidade, seja realizada de forma mais ágil.

 

Todos os funcionários são  incentivados  a contribuir com a conservação dos espaços físicos e inclusive é um valor que se estende às crianças.

 

O refeitório que atende as crianças dos agrupamentos II e III recebeu neste início do ano de 2021  uma proteção de vidros para melhor organizar os espaços de cozinha e de
refeitório, instalação de ar condicionado e cortina de vento para um melhor ambiente para as refeições. Trocas de filtros nas torneiras assim como pequenas manutenções e
adequações, de acordo com demanda da CEASA, também foram realizadas.

 

  Nas áreas externas, toda jardinagem da creche foi refeita, tipos diversos de folhagens e flores complementaram as várias áreas verdes que compõem os espaços. Além dos
elementos naturais, novos brinquedos para os espaços externos, formam pequenas vilas de casinhas e espaços específicos para atender com inclusão a todas as crianças.

 

Para melhor segurança, as torneiras de rosca foram substituídas por torneiras temporizadas, as pias de alvenaria substituídas por pias de inox e novos bebedouros foram
instalados  em locais estratégicos.

 

Para os bebes, houve uma significativa melhora nos trocadores e áreas de banho. Estas melhorias, foram finalizadas no final do ano de 2020.

 

Um chafariz, com bocais reguláveis de água, onde no espaço há  áreas molhadas e áreas secas está sendo finalizado, com previsão de término em março de 2021 para proporcionar
para as crianças muitas aventuras , vivências e experiências  com água.

 

Para este ano de 2021, a Creche Abracesolidário, planeja as seguintes ações de melhorias:

 

1)Manutenções continuadas: hidráulica, elétrica, sistema de alarme, sistema de incêndio, jardinagem, irrigação e todas as demais manutenções que oferecem segurança as
pessoas;

 

2) Adequação ao Chafariz, limitação dos espaços para melhor fluxo de crianças.

 

3) Adequação de áreas vizinhas a Creche para ampliação de espaços;

 

4) Melhoria nos banheiros das crianças pequenas e crianças bem pequenas, substituição das divisórias de MDF por pedras adequadas a áreas de banheiro;

 

5) Melhoria nos mobiliários de sala de aula, visando maior otimização dos espaços  para construções dos ateliês.

 

6) Manutenção nas pias da cozinha, troca por pias de inox

 

4.8 - Plano de recursos humanos da UE

 A Associação de Desenvolvimento Humano, conta em 2021 com 17 professoras, 1 professor de educação especial , 29 monitoras,1 cozinheira, 4 auxiliares de cozinha, 6 serviços gerais, 3 zeladores, 1 auxiliar

administrativo, 4 auxiliares administrativos júnior 1 diretora pedagógica 1 vice diretora e 1 Coordenadora pedagógica.

Temos como meta manter 100% do quadro de RH. 

 

4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para a formação dos profissionais, aquisições e
manutenção
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4.10 - Plano de ações intersetoriais

É um grupo comprometido e atuante composto por diversos setores da área da saúde, Conselho Tutelar e Diretoras das Entidades que atendem a região leste de Campinas. É um trabalho em equipe, que

pretende levantar as problemáticas e trabalhar na resolução dos mesmos. Há engajamento e muita entrega. Nossa relação com o Conselho tutelar tem se estreitado a cada dia e isso nos fortalece na ânsia de

lutar mais e mais pelos direitos da criança.

Comparecemos nas reuniões conforme convocação para tratarmos sobres questões que envolvem saúde e bem estar das crianças. Quando ocorre uma situação que mereça nossa atenção fazemos contato

com o conselho tutelar para que juntos possamos conduzir a situação da maneira mais adequada. Neste ano já fizemos alguns contatos com o conselho tutelar para acompanhamento de algumas famílias. 

 
 
 
 

4.11 - Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores

Série: Agrupamento I

Aromas cores e sabores  
 
 
“As crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo e do pão do espírito, mas necessitam ainda mais do seu olhar, da sua voz, do seu pensamento e da sua promessa”.

Freinet

 Ao citarmos as  experiências do bebê, podemos afirmar que tudo que lhe  oferecido se torna uma aprendizagem significativa para ele. Segundo Pikler“a criança que consegue algo

por sua própria iniciativa e por seus próprios meios adquire uma classe de conhecimentos superior à aquela que recebe a solução pronta”. Com isso partimos da ideia de que o

bebê precisa de subsídios para resolver seus conflitos e algumas ações diárias, enquanto nós educadores assumimos um papel de mediador, observando, acompanhando e

registrando todo  percurso investigativo do bebê.

“A criança que pode mover-se em liberdade e sem restrições é mais prudente, já que aprendeu a melhor maneira de cair; enquanto criança superprotegida e que se move com

limitações tem mais riscos de acidente por que lhe faltam experiências e desconhece suas próprias capacidades e seus limites”. (Falk,2011, p. 18)

É viável para esta faixa etária propostas que possibilitam exploração com o corpo por meio dos movimentos, permitindo que a criança vivencie, experimente e crie diferentes

estratégias. Diante de muitos estudos, chegamos à conclusão sobre a importância de se trabalhar a sensação no berçário (Aroma cores e sabores).

As crianças sentem, exploram o espaço a sua volta o tempo todo, adquirindo cada mais um  maior controle de seu corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de

interação com o mundo. As crianças engatinham, andam, manuseiam diferentes objetos, algumas correm, sobem, descem ora brincam sozinhos, ora em grupo com diferentes 

materiais.  Ao explorarem um determinado brinquedos ou até mesmo um objeto a criança experimenta diversas maneiras de utilizar seu corpo, expressão dos sentimentos, emoções

e sentidos. Assim podemos afirmar a importância da expressão sensorial e a descoberta da investigação e possibilidades por meio do corpo.

 Objetivos 
 
- Experimentar diferentes texturas, cores e sabores; 

 -Manter o vinculo afetivo com os educadores de forma hibrida; 

 -Apreciar os videos e interações onlines com os educadores. 
 

ESTRATÉGIAS E VIVENCIAS DIÁRIAS

 

 

Projeto Aromas, cores e sabores

- Explorar, brincar, apreciar,
ampliar e comunicar o
conhecimento de si e do mundo
por meio dos sentidos. -
Participar de diversas
atividades e de diferentes
desafios, convivendo com os
colegas e os adultos,
estimulando o desenvolvimento
das habilidades sensitivas:
audição, paladar, olfato, tato,
visão e capacidades corporais

 

 

- Explorar materiais,
brinquedos, objetos,
ambientes, entorno físico e
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Eu como todo

social, identificando suas
potencialidades, limites,
interesses e desenvolver sua
sensibilidade em relação aos
sentimentos, às necessidades e
às ideias dos outros com quem
interage.

- Participar ativamente das
situações do cotidiano, tanto
daquelas ligadas ao cuidado de
si e do ambiente, como das
relativas às atividades
propostas, aprendendo a
respeitar os ritmos, os
interesses e os desejos das
outras crianças. - Comunicar às
crianças e/ou adultos suas
necessidades, sentimentos,
dúvidas, hipóteses,
descobertas, oposições,
utilizando diferentes
linguagens de modo autônomo
e criativo e empenhando-se em
entender o que eles lhe
comunicam.

 

 

 

 

O corpo em movimento

- Brincar utilizando
criativamente práticas
corporais para realizar jogos e
brincadeiras e para criar e
representar personagens no
faz-de-conta, no reconto de
histórias, em danças e
dramatizações.

- Explorar um amplo repertório
de mímicas, gestos,
movimentos com o corpo,
podendo apoiar-se no uso de
diferentes objetos, como bolas,
pneus, arcos, descobrindo
variados modos de ocupação e
de uso do espaço com o corpo.

- Participar, de modo ativo, de
diversas atividades que
envolvem o corpo e de
atividades de cuidados
pessoais, reconhecendo-o,
compreendendo suas sensações
e necessidades e
desenvolvendo autonomia para
cuidar de si.

 

 

 

Oralidade e escuta

-Sempre cantar e conversar
com a criança enquanto
acontece o momento da troca,
estimular cada mais a
oralidade.

- Brincar, vocalizando ou
verbalizando, com ou sem
apoio de objetos, fazendo jogos
de memória ou de invenção de
palavras, usando e ampliando
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seu repertório verbal.

-Proporcionar momentos de
roda com música e histórias.

 

 

Alimentação

-Proporcionar momentos
tranquilos e agradáveis durante
as refeições.

- Estimular a autonomia das
crianças para se alimentarem
sozinhas, sem acelerar o
processo das mesmas. O olhar
do educador  precisa ser atento
e sensível..

 

 

Demais propostas

- Proporcionar vivencias que
envolvam texturas, melecas
com tintas, gelatinas, sagu,
farinha, fubá, morango, mamão
dentre outras frutas e legumes.

- Oferecer giz em diferentes
suportes para uma melhor
exploração.

- Livros de banho com texturas
e imagens grandes.

 

 

 

PROPOSTAS QUE ENVOLVAM ÁGUA E AUDIÇÃO

Água com farinha

Água com tinta colorida

Água com açúcar e sal

Água em farias bacias de diferentes tamanhos

Construção de chocalhos de diferentes tamanhos e sons

Intervenção na sala com diferentes objetos e tamanhos

 

 PROPOSTAS QUE ENVOLVAM MELECAS(PALADAR E VISÃO)

Pintura na cartolina com abacate

Pintura no papel Kraft com mamão

Pintura com gelatina colorida

Pintura com sagu vermelho

Pintura com goiaba e banana

Massinha caseira com farinha

Construção de cabanas com diferentes tecidos bem coloridos

Atividades com a luz apagada e uso de lanternas

Roda de histórias com lanterna e celofane colorido

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/06/2021 09:46:59   Página 50 de 125



 

PROPOSTAS DE CONSTRUÇÃO DO TAPETE SENSORIAL

Sentir com as mãos e pés o algodão

Sentir a textura da pena com os pés

Sentir textura das bolinhas de plásticos

Sentir a textura da pedras com os pés

Sentir a textura da lixa com os pés

Sentir a textura da tampinha de garrafa com os pés

Exploração da cola com papel picado

Exploração na cartolina com giz de cera

 

PROPOSTAS   QUE ENVOLVAM OS CHEIROS E PALADAR

Aroma da água com baunilha

Aroma da água com chá de hortelã

Aroma da água com chocolate em pó

Aroma da água com limão

Aroma da água com vinagre

Aroma da água com café

 
 
 

Diante deste momento de pandemia, todas as propostas citadas acima, serão desenvolvidas inicialmente de forma remota apresentandas por meio de videos gravados e interações online ao vivo,  de acordo
com plano individual do professor regente da sala. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pedagogia Freinet – Francisco Imbenón

Tornando Visível a aprendizagem das crianças – Coleção ReggioEmila

Projetos pedagógico na educação infantil- Maria Carmem Barbosa

Afinal o que os bebês fazem no Berçário- Paulo Fochi

 

 

Série: Agrupamento II

DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA,

INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE, NO CHÃO (NA) DA NOSSA ESCOLA

JUSTIFICATIVA 

2020, com certeza, foi uma ano que nos permitiu ressignificar aprendizados, delinear novos horizontes,  valorizar o simples, observar o dia, refletir sobre nossas ações, buscar novos desafios, enxergar nossos
limites e reconhecer ainda mais nossas potencialidades.

O planejamento do ano letivo de 2021 da Creche Abracesolidário propõe a execução do projeto Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no chão da nossa
Escola. Temos convicção de que este projeto e sua realização nos permite olhar reflexivamente para nossas ações bem como enxergar o dia a dia das crianças, acompanhando suas descobertas, buscando
reconhecer seus desafios, narrar suas falas, registrar seus interesses e processos. Narrar exige de nós uma escuta atenta, um olhar sensível e vontade de compreender o que as crianças querem, de que
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precisam, o que as motiva. 
 Quando pensamos em educação, devemos ter consciência que a escola é feita de um currículo que se estende durante o dia, todos os dias letivos, desde a acolhida até o momento de partida das crianças
para casa. É o parque, é a roda de conversa, são os momentos de refeição, de sono, de ateliê, enfim um cotidiano  registrado e avaliado, aprimorado no fazer-se,  respeitando os seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, estabelecidos pela BNCC: “A BNCC de Educação Infantil estabelece seis direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar ,expressar e conhecer-se.

Nesse cotidiano escolar, o educador é aprendiz no sentido de ouvir as crianças e escutar com os olhos, compreender com todos os sentidos, aguçar as perguntas e mergulhar no imaginário, na pesquisa, na
investigação, reflexão e ação, cuidando do bem estar de seu grupo e mediando o desenvolvimento das crianças.  Das narrativas de uma educadora, partimos para narrativas das crianças. Olhar para contexto
e problematizar as ações, estimular as crianças a construir boas perguntas.

De acordo com as diretrizes municipais de Campinas:

Ao nascerem as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, estabelecem múltiplas relações e reinventam em sua confluência das experiências que realizam cotidianamente.
Produzem sentidos, significados e reconfiguram o mundo na multiplicidade de relações. Para tanto exige-se uma postura investigativa do profissional, que considere as crianças
protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma concepção pré-determinista que prevê o que as crianças
realizarão. ( Diretrizes Municipais de Campinas, 2013 p. 17) 

Quando pensamos em um trabalho coletivo no qual atenda e supra a necessidades do grupo, nos referimos a construção de projetos, é uma ação compartilhada com as crianças, onde suas indagações serão
discutidas acerca de debates e construções diárias. Neste sentido, a relação entre educadora e criança na construção de conhecimento e aprendizagem  é o que  media a prática e a intenção pedagógica. Ao
centramos nosso trabalho na construção de projetos, procuramos motivar as crianças, buscando interesses, a curiosidade, autonomia, liberdade deescolha, ações, trabalhando com as diferentes linguagens.
Acreditamos em uma infância que zela pelo direito da criança no que diz respeito ao cuidar e educar.

Portanto nosso desafio em 2021, será narrar as investigações e descobertas das crianças, em diversos espaços da escola. Não sabemos aonde juntos iremos chegar, conduzir, entretanto estamos empenhados
em fazer da nossa escuta a maior  ferramenta de trabalho e mediação entre a descobertas e aprendizados.

NOSSOS PRINCÍPIOS

Liberdade de escolha, livre expressão, democracia e autonomia 

INSTRUMENTOS QUE REGEM NOSSA PRÁTICA

Acolhimento, primeiro momento de nosso dia. Receber as crianças no momento de chegada, com alegria e entusiasmo.

Roda de conversa, é nosso segundo momento do dia, na qual realizamos acordos coletivos, discutirmos  sobre os nosso projetos e atividades do dia, novidades e registro do cotidiano no livro da vida.  Ao
final do dia também realizamos esta prática para que o grupo avalie os acontecimentos, reveja atitudes e combinados que podemos melhorar.

Livro da vida, é um lugar  que cada turma registra o vivido na escola. Relata acontecimentos referente ao projeto, novidades e algumas ideias que surgem na roda de conversa, bem como no dia-dia.

Texto livre liberdade em narrar acontecimentos significativos para si, autonomia em criar, recriar e compartilhar com todos por meio da escrita livre.

Correspondência, o ato de se corresponder  através da comunicação utilizando os  de desenhos e escrita. A autonomia em poder relatar as mais diversas curiosidades que acontecem de um grupo para
outro.

Ateliês, contemplam todas as linguagens, por meio destas propostas:

  Leitura/ biblioteca;

  Elementos naturais- folhas, pedras, gravetos, argila e areia;

  Colagem/ modelagem/ recorte;

  Pintura com diferentes materiais;

  Escrita livre;

  Desenho;

  Jogos de encaixes;

  Materiais não estruturados- garrafas, potes de vários tamanhos, colheres e cestos.

 

OBJETIVOS

       Ampliar o repertório linguístico;

       Ampliar a curiosidade e dar iniciação a elementos da pesquisa;

       Criar contextos investigativo tanto de forma remota quanto no presencial;

      Narrar acontecimentos do cotidiano;

      Registrar achados nos diferentes espaços da escola e ações por meio de fotos, vídeos, colagens e desenho;

      Resgatar memórias;

     Criar novas memórias;
   Manter o vinculo afetivo de forma hibrida; 

 

NO CHÃO DA NOSSA ESCOLA

ACOLHIMENTO

Acolher as crianças respeitando sua história, cultura e família. Respeito, atenção visual e escuta, afeto e alegria. Estes são pontos de partida que devemos ter em mente ao pensar no Acolhimento, primeiro
momento de nosso dia.

Um currículo de educação infantil deve ser pensado e estruturado no cotidiano da escola, desde o chão aos mais diversos espaços e ambientes nos quais as crianças vivenciarão suas atividades de
desenvolvimento e aprendizagem.  Nossa intenção é estreitar e fortalecer o vínculo afetivo desde a chegada da criança até o momento de partida. O acolhimento deve ser pensando, organizado e preparado
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para recepcionar as crianças, de forma lúdica e aconchegante. Disponibilizar materiais e assuntos que façam sentidos, relembrar acontecimentos, resgatar memória, ouvir e dizer coisas novas, estimular a
participação de todos, com naturalidade e carinho.  As rodas de conversa são nossos encontros diários, espaço e tempo em que relatamos acontecimentos do nosso convívio familiar, questionamos,
partilhamos informações e ideias, saudamos nosso grupo com palavras aconchegantes. Escabelemos combinados, estreitamos nossas relações e organizamos nossas ações no dia a dia. As crianças se
comunicam e escutam seus pares e professores por meio das múltiplas linguagens. Expressam  seus anseios, descobertas, percepções, escolhas e questionamentos sobre o mundo e forma como estão nele.
Na roda acontece o “ quantos amigos  vieram hoje?  Que dia é hoje? Quantos dias faltam para o final de semana?” “ O que você está com vontade de contar  na roda?”

Indagações como estas que nos permitem conhecer melhor e identificar quem são estas crianças e quem são as  pessoas que fazem parte do convívio delas.  Desta forma, conseguimos pensar a  organização
para os acontecimentos da rotina a partir da escuta ativa.

RODA DE HISTÓRIA

Na contação de história, criamos uma oportunidade  ao faz de contas, a imaginação das características  dos personagens que habitam no livro. Através do contexto da história  fazemos  questionamentos,
relação com objetos e ainda é possível fazer uma ponte com  fatos e acontecimentos da escola e de casa. Também é possível criarmos a nossa história a partir da ideia que o livro nos trouxe e narrar outros
acontecimentos e criando sonhos, e ideias futuras.

PARQUE
 O parque é um espaço na escola mais desejado pelas crianças, nele habita a magia do correr, pular saltar, o contato com elementos da natureza que nos faz questionar os motivos pelos quais estão ali, e para
que servem. É neste ambiente que observamos as interações das crianças, seus olhares, companheiros, troca de experiência, desafios propostos, alguns se arriscam outros preferem ficar apenas observado,
as relações e grupos específicos também são constituído ali.  Brincadeiras imaginarias surgem, assim como regras e combinados para manter a boa convivência. O momento de saída, traz um gosto de quero
mais, “amanhã com certeza terminaremos a brincadeira que iniciamos hoje”. As mãos, pés e roupa cobertas de barro, areia e as vezes um pouca da grama. Calma! É só lavar e trocar de roupa que tudo
voltara como antes. Nestes momentos as crianças adquirem noção de tempo, espaço, organização, estratégias e limites de escolhas.  O papel da educadora é observar  registrar, coletar falas, memórias de
brincadeiras que iniciaram e terminaram. Registrar falas, e problematizar algumas situações na busca por soluções diferentes. Criar memorias em  cadernos, folhas, blocos  que futuramente serão
compartilhados.

A PESQUISA / INVESTIGAR /A INVESTIGAÇAÕ (PARALELISMO)
 

Boas perguntas são amplas e não direcionam as respostas. Indicam caminhos que possibilitam a elaboração do pensamento e dão espaço para respostas criativas.
Devolvem os questionamentos e encaminham a buscam ajudando as crianças a organizar o que já sabem sobre o assunto.( ROSSET, 2018.p. 22)

O resultado da pesquisa é a descoberta, o desconhecido que gera interesse e desperta o prazer em desvendar. Em todos os momentos da vida de uma criança ela está fazendo pesquisas e vivendo as 
descobertas. Na creche, essa pesquisa é feita individualmente e no coletivo. A escola é como um quintal onde tudo acontece e se transforma. Nos encontros no parque, no caminho até o refeitório, nos ateliês,
na roda de conversa e na sala de referência. O nosso cotidiano é repleto de situações de aprendizagens coletivas e individuais.

A livre expressão das crianças e a escuta atenta das educadoras, bem como seus registros e observações vai delinear um projeto de pesquisa para o grupo.

Nesta fase, a ação do educador é fundamentalmente baseada em sua sensibilidade em organizar , propor e conduzir as crianças as problemáticas que os inspire ao prazer da busca através da pesquisa.

Os caminhos são imprevisíveis e é importante acolher os acontecimentos, buscar experiências e evitar temas  preestabelecidos  ou produtos finais como conteúdo. As ações do educador devem ser
organizadas a partir de um plano e contar com imprevistos significa que  ele poderá alterar a proposta e ainda assim garantir o processo de aprendizagem.

A sintonia entre o educador é essencial para que exista motivação.

Trabalhar com a livre expressão das crianças e ter uma escuta sensível não exclui a intenção do educador em planejar e organizar materiais e ambientes, selecionar oportunidades de experiência, flexibilizar a
rotina, escolher momento ideal para intervir etc.

Assim, a intenção do professor está em receber a pluralidade das crianças, entender quais são as demandas de aprendizagem, de curiosidade, de tempo e de recursos disponíveis e elaborar seu plano em
sintonia com esse coletivo.

 

REGISTRAR SONHOS, DESEJOS, PALPITES, ESCOLHAS, PROCESSOS E APRENDIZADOS

 

Seja o percurso da prática pedagógica, lançada mão de anotações rápidas ou mais elaboradas, seja ao final do processo, na sistematização de ideias, escrever é ato de
totalidade. Ao registrar, o educador afirma-se autor. Marca o vivido e sonha o viver . Recupera sua palavra. Toma posse efetiva do seu fazer. Ao escrever o vivido, ele
nomeia a experiência e, ao nomeá-la no circuito da história. ( OSTETO, 2012 P. 32)

Quando pensamos em um cotidiano, pensamos em uma prática observadora e de muita reflexão, relatamos os percurso como forma de narrativa, para  contar o nosso vivido, nossas descobertas,
questionamentos e desejos. Todos os ambientes da escola, são propositores as aprendizagens. . Enxergamos em cada espaço, cada cantinho uma nova descoberta

Conforme nossa diretriz municipal de Campinas, as aprendizagens se dá por meio das relações, o educador precisa estar junto com as crianças:

“Nessa dinâmica interativa os adultos, ao se relacionarem nos espaços educativos, também vivenciam a dimensão de  própria educação de educador de crianças, constituindo o
currículo que na ação possibilita a educação dos bebês, das crianças pequenas e dos adultos nesse processo de construção coletiva, de forma singular. Assim, currículo é construção
e se dá na relações “    .( DIRETRIZES MUNICIPAIS DE CAMPINAS, 2013. p. 11).

 

 Enquanto educadores em constante transformação acreditamos que  precisamos  necessariamente estar focado em materiais  prontos de registros e apoios estereotipados. 

PRODUTO FINAL

Iremos elaborar uma MOSTRA relatando os percursos investigativos das crianças, bem como nossas memórias coletadas ao longo desta instigante jornada de pesquisa, descobertas, curiosidades, registros e
reflexões. Cada turma ficará responsável por organizar seu ambiente, bem como toda equipe de educadores da escola. Será um lindo evento envolvendo a família e comunidade.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Etapa da Educação Infantil. Brasília: Ministério da Educação. 2017.  Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil .
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OSTETTO, E.; LUCIANA. Educação infantil: saberes e fazeres da formação de professores. Campinas, SP. Editora  Papirus, 2012.

 

Série: Agrupamento III

DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA,

INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE, NO CHÃO (NA) DA NOSSA ESCOLA

JUSTIFICATIVA 

2020, com certeza, foi uma ano que nos permitiu ressignificar aprendizados, delinear novos horizontes,  valorizar o simples, observar o dia, refletir sobre nossas ações, buscar novos desafios, enxergar nossos
limites e reconhecer ainda mais nossas potencialidades.

O planejamento do ano letivo de 2021 da Creche Abracesolidário propõe a execução do projeto Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no chão da nossa
Escola. Temos convicção de que este projeto e sua realização nos permite olhar reflexivamente para nossas ações bem como enxergar o dia a dia das crianças, acompanhando suas descobertas, buscando
reconhecer seus desafios, narrar suas falas, registrar seus interesses e processos. Narrar exige de nós uma escuta atenta, um olhar sensível e vontade de compreender o que as crianças querem, de que
precisam, o que as motiva. 
 Quando pensamos em educação, devemos ter consciência que a escola é feita de um currículo que se estende durante o dia, todos os dias letivos, desde a acolhida até o momento de partida das crianças
para casa. É o parque, é a roda de conversa, são os momentos de refeição, de sono, de ateliê, enfim um cotidiano  registrado e avaliado, aprimorado no fazer-se,  respeitando os seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, estabelecidos pela BNCC: “A BNCC de Educação Infantil estabelece seis direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar ,expressar e conhecer-se.

Nesse cotidiano escolar, o educador é aprendiz no sentido de ouvir as crianças e escutar com os olhos, compreender com todos os sentidos, aguçar as perguntas e mergulhar no imaginário, na pesquisa, na
investigação, reflexão e ação, cuidando do bem estar de seu grupo e mediando o desenvolvimento das crianças.  Das narrativas de uma educadora, partimos para narrativas das crianças. Olhar para contexto
e problematizar as ações, estimular as crianças a construir boas perguntas.

De acordo com as diretrizes municipais de Campinas:

Ao nascerem as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, estabelecem múltiplas relações e reinventam em sua confluência das experiências que realizam cotidianamente.
Produzem sentidos, significados e reconfiguram o mundo na multiplicidade de relações. Para tanto exige-se uma postura investigativa do profissional, que considere as crianças
protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma concepção pré-determinista que prevê o que as crianças
realizarão. ( Diretrizes Municipais de Campinas, 2013 p. 17) 

Quando pensamos em um trabalho coletivo no qual atenda e supra a necessidades do grupo, nos referimos a construção de projetos, é uma ação compartilhada com as crianças, onde suas indagações serão
discutidas acerca de debates e construções diárias. Neste sentido, a relação entre educadora e criança na construção de conhecimento e aprendizagem  é o que  media a prática e a intenção pedagógica. Ao
centramos nosso trabalho na construção de projetos, procuramos motivar as crianças, buscando interesses, a curiosidade, autonomia, liberdade deescolha, ações, trabalhando com as diferentes linguagens.
Acreditamos em uma infância que zela pelo direito da criança no que diz respeito ao cuidar e educar.

Portanto nosso desafio em 2021, será narrar as investigações e descobertas das crianças, em diversos espaços da escola. Não sabemos aonde juntos iremos chegar, conduzir, entretanto estamos empenhados
em fazer da nossa escuta a maior  ferramenta de trabalho e mediação entre a descobertas e aprendizados.

NOSSOS PRINCÍPIOS

Liberdade de escolha, livre expressão, democracia e autonomia 

INSTRUMENTOS QUE REGEM NOSSA PRÁTICA

Acolhimento, primeiro momento de nosso dia. Receber as crianças no momento de chegada, com alegria e entusiasmo.

Roda de conversa, é nosso segundo momento do dia, na qual realizamos acordos coletivos, discutirmos  sobre os nosso projetos e atividades do dia, novidades e registro do cotidiano no livro da vida.  Ao
final do dia também realizamos esta prática para que o grupo avalie os acontecimentos, reveja atitudes e combinados que podemos melhorar.

Livro da vida, é um lugar  que cada turma registra o vivido na escola. Relata acontecimentos referente ao projeto, novidades e algumas ideias que surgem na roda de conversa, bem como no dia-dia.

Texto livre liberdade em narrar acontecimentos significativos para si, autonomia em criar, recriar e compartilhar com todos por meio da escrita livre.

Correspondência, o ato de se corresponder  através da comunicação utilizando os  de desenhos e escrita. A autonomia em poder relatar as mais diversas curiosidades que acontecem de um grupo para
outro.

Ateliês, contemplam todas as linguagens, por meio destas propostas:

  Leitura/ biblioteca;

  Elementos naturais- folhas, pedras, gravetos, argila e areia;

  Colagem/ modelagem/ recorte;

  Pintura com diferentes materiais;

  Escrita livre;

  Desenho;

  Jogos de encaixes;

  Materiais não estruturados- garrafas, potes de vários tamanhos, colheres e cestos.

 

OBJETIVOS

    Ampliar o repertório linguístico;

       Ampliar a curiosidade e dar iniciação a elementos da pesquisa;
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       Criar contextos investigativo tanto de forma remota quanto no presencial;

      Narrar acontecimentos do cotidiano;

      Registrar achados nos diferentes espaços da escola e ações por meio de fotos, vídeos, colagens e desenho;

      Resgatar memórias;

     Criar novas memórias;
   Manter o vinculo afetivo de forma hibrida.

NO CHÃO DA NOSSA ESCOLA

ACOLHIMENTO

Acolher as crianças respeitando sua história, cultura e família. Respeito, atenção visual e escuta, afeto e alegria. Estes são pontos de partida que devemos ter em mente ao pensar no Acolhimento, primeiro
momento de nosso dia.

Um currículo de educação infantil deve ser pensado e estruturado no cotidiano da escola, desde o chão aos mais diversos espaços e ambientes nos quais as crianças vivenciarão suas atividades de
desenvolvimento e aprendizagem.  Nossa intenção é estreitar e fortalecer o vínculo afetivo desde a chegada da criança até o momento de partida. O acolhimento deve ser pensando, organizado e preparado
para recepcionar as crianças, de forma lúdica e aconchegante. Disponibilizar materiais e assuntos que façam sentidos, relembrar acontecimentos, resgatar memória, ouvir e dizer coisas novas, estimular a
participação de todos, com naturalidade e carinho.  As rodas de conversa são nossos encontros diários, espaço e tempo em que relatamos acontecimentos do nosso convívio familiar, questionamos,
partilhamos informações e ideias, saudamos nosso grupo com palavras aconchegantes. Escabelemos combinados, estreitamos nossas relações e organizamos nossas ações no dia a dia. As crianças se
comunicam e escutam seus pares e professores por meio das múltiplas linguagens. Expressam  seus anseios, descobertas, percepções, escolhas e questionamentos sobre o mundo e forma como estão nele.
Na roda acontece o “ quantos amigos  vieram hoje?  Que dia é hoje? Quantos dias faltam para o final de semana?” “ O que você está com vontade de contar  na roda?”

Indagações como estas que nos permitem conhecer melhor e identificar quem são estas crianças e quem são as  pessoas que fazem parte do convívio delas.  Desta forma, conseguimos pensar a  organização
para os acontecimentos da rotina a partir da escuta ativa.

RODA DE HISTÓRIA

Na contação de história, criamos uma oportunidade  ao faz de contas, a imaginação das características  dos personagens que habitam no livro. Através do contexto da história  fazemos  questionamentos,
relação com objetos e ainda é possível fazer uma ponte com  fatos e acontecimentos da escola e de casa. Também é possível criarmos a nossa história a partir da ideia que o livro nos trouxe e narrar outros
acontecimentos e criando sonhos, e ideias futuras.

PARQUE
 O parque é um espaço na escola mais desejado pelas crianças, nele habita a magia do correr, pular saltar, o contato com elementos da natureza que nos faz questionar os motivos pelos quais estão ali, e para
que servem. É neste ambiente que observamos as interações das crianças, seus olhares, companheiros, troca de experiência, desafios propostos, alguns se arriscam outros preferem ficar apenas observado,
as relações e grupos específicos também são constituído ali.  Brincadeiras imaginarias surgem, assim como regras e combinados para manter a boa convivência. O momento de saída, traz um gosto de quero
mais, “amanhã com certeza terminaremos a brincadeira que iniciamos hoje”. As mãos, pés e roupa cobertas de barro, areia e as vezes um pouca da grama. Calma! É só lavar e trocar de roupa que tudo
voltara como antes. Nestes momentos as crianças adquirem noção de tempo, espaço, organização, estratégias e limites de escolhas.  O papel da educadora é observar  registrar, coletar falas, memórias de
brincadeiras que iniciaram e terminaram. Registrar falas, e problematizar algumas situações na busca por soluções diferentes. Criar memorias em  cadernos, folhas, blocos  que futuramente serão
compartilhados.

A PESQUISA / INVESTIGAR /A INVESTIGAÇAÕ (PARALELISMO)
 

Boas perguntas são amplas e não direcionam as respostas. Indicam caminhos que possibilitam a elaboração do pensamento e dão espaço para respostas criativas.
Devolvem os questionamentos e encaminham a buscam ajudando as crianças a organizar o que já sabem sobre o assunto.( ROSSET, 2018.p. 22)

O resultado da pesquisa é a descoberta, o desconhecido que gera interesse e desperta o prazer em desvendar. Em todos os momentos da vida de uma criança ela está fazendo pesquisas e vivendo as 
descobertas. Na creche, essa pesquisa é feita individualmente e no coletivo. A escola é como um quintal onde tudo acontece e se transforma. Nos encontros no parque, no caminho até o refeitório, nos ateliês,
na roda de conversa e na sala de referência. O nosso cotidiano é repleto de situações de aprendizagens coletivas e individuais.

A livre expressão das crianças e a escuta atenta das educadoras, bem como seus registros e observações vai delinear um projeto de pesquisa para o grupo.

Nesta fase, a ação do educador é fundamentalmente baseada em sua sensibilidade em organizar , propor e conduzir as crianças as problemáticas que os inspire ao prazer da busca através da pesquisa.

Os caminhos são imprevisíveis e é importante acolher os acontecimentos, buscar experiências e evitar temas  preestabelecidos  ou produtos finais como conteúdo. As ações do educador devem ser
organizadas a partir de um plano e contar com imprevistos significa que  ele poderá alterar a proposta e ainda assim garantir o processo de aprendizagem.

A sintonia entre o educador é essencial para que exista motivação.

Trabalhar com a livre expressão das crianças e ter uma escuta sensível não exclui a intenção do educador em planejar e organizar materiais e ambientes, selecionar oportunidades de experiência, flexibilizar a
rotina, escolher momento ideal para intervir etc.

Assim, a intenção do professor está em receber a pluralidade das crianças, entender quais são as demandas de aprendizagem, de curiosidade, de tempo e de recursos disponíveis e elaborar seu plano em
sintonia com esse coletivo.

 

REGISTRAR SONHOS, DESEJOS, PALPITES, ESCOLHAS, PROCESSOS E APRENDIZADOS

 

Seja o percurso da prática pedagógica, lançada mão de anotações rápidas ou mais elaboradas, seja ao final do processo, na sistematização de ideias, escrever é ato de
totalidade. Ao registrar, o educador afirma-se autor. Marca o vivido e sonha o viver . Recupera sua palavra. Toma posse efetiva do seu fazer. Ao escrever o vivido, ele
nomeia a experiência e, ao nomeá-la no circuito da história. ( OSTETO, 2012 P. 32)

Quando pensamos em um cotidiano, pensamos em uma prática observadora e de muita reflexão, relatamos os percurso como forma de narrativa, para  contar o nosso vivido, nossas descobertas,
questionamentos e desejos. Todos os ambientes da escola, são propositores as aprendizagens. . Enxergamos em cada espaço, cada cantinho uma nova descoberta

Conforme nossa diretriz municipal de Campinas, as aprendizagens se dá por meio das relações, o educador precisa estar junto com as crianças:

“Nessa dinâmica interativa os adultos, ao se relacionarem nos espaços educativos, também vivenciam a dimensão de  própria educação de educador de crianças, constituindo o
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currículo que na ação possibilita a educação dos bebês, das crianças pequenas e dos adultos nesse processo de construção coletiva, de forma singular. Assim, currículo é construção
e se dá na relações “    .( DIRETRIZES MUNICIPAIS DE CAMPINAS, 2013. p. 11).

 

 Enquanto educadores em constante transformação acreditamos que  precisamos  necessariamente estar focado em materiais  prontos de registros e apoios estereotipados. 

PRODUTO FINAL

Iremos elaborar uma MOSTRA relatando os percursos investigativos das crianças, bem como nossas memórias coletadas ao longo desta instigante jornada de pesquisa, descobertas, curiosidades, registros e
reflexões. Cada turma ficará responsável por organizar seu ambiente, bem como toda equipe de educadores da escola. Será um lindo evento envolvendo a família e comunidade.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Etapa da Educação Infantil. Brasília: Ministério da Educação. 2017.  Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil .

 

JOYCE, M; ROSSET. Educação infantil: um mundo de janelas aberta. Campinas, SP: Editora Edelbra, 2018.

 

OSTETTO, E.; LUCIANA. Educação infantil: saberes e fazeres da formação de professores. Campinas, SP. Editora  Papirus, 2012.

 

Série: Educação Especial

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

 

Por muito anos as Instituições de Educação Especial atenderam de forma particular e ofereciam um atendimento baseado na ajuda e no cuidado. Com a instituição da LDB - Leis de Diretrizes e Bases

4024/61 ressaltando a Educação Especial no art. 88 propondo o atendimento ao deficiente em âmbito educacional na educação regular. O atendimento oferecido deve priorizar a possibilidade em romper

barreiras no aprendizado para alunos com deficiência oportunizando assim uma aprendizagem significativa.

Lei nº 10.172/01 que instituiu o Plano Nacional de Educação frisa que a inclusão das pessoas com deficiência deve acontecer no sistema regular de ensino “[…] a educação especial, como modalidade

de educação escolar, terá que ser promovida sistematicamente nos diferentes níveis de ensino” (BRASIL, 2001, p.126).

A inclusão escolar inicia-se na educação infantil, onde são desenvolvidos os pilares imprescindíveis de construção do conhecimento o desenvolvimento global. É nesta fase que o lúdico, o acesso às

formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o

respeito e a valorização da criança. Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços de intervenção precoce que objetivam aperfeiçoar o processo de

desenvolvimento e aprendizagem.

Olhares sistematizados de órgãos governamentais, possibilitaram avanços significativos da Educação Inclusiva. Segundo Rocha (2004, p.09)

 

A inclusão significa incluir em termos pedagógicos, significa permitir que cada unidade educacional, a partir de relações democráticas baseadas no respeito às características de

cada um, no diálogo e na compreensão, construa conhecimento de modo que os alunos aprendam a observar identificar, comparar, relacionar, criticar, abstrair, generalizar, criar,

escolher e decidir desenvolvendo-se dessa forma, como sujeitos de seu processo de conhecimento, de sua cidadania e na vida em sociedade.

 

Temos em nossa unidade de Ensino matriculados 2 crianças público alvo de educação especial com diagnóstico confirmado, e 2 ainda aguardam a confirmação do diagnóstico.

São eles:

·         Transtorno do Espectro Autista (TEA) – 3  - (Desordens do desenvolvimento neurológico).

·         Síndrome de Joubert – 1 - (Malformação congénita do tronco cerebral e agenesia ou hipoplasia do vérmis cerebeloso levando a um padrão respiratório anormal, nistagmo, hipotonia,

ataxia e atraso no desenvolvimento motor).

Neste ano de 2021 desenvolveremos a temática “Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no chão da nossa escola” que objetiva um olhar reflexivo para as diversas ações

do cotidiano; observar as descobertas das crianças, levantar possíveis interesses em pesquisar, possibilitar novos desafios, provocar a oralidade e registrar suas aquisições e processos.

Vamos potencializar o brincar, o imaginário, a fantasia e o faz de conta através de histórias da literatura infantil, pois entende-se que por meio da contação de história a criança desenvolve a percepção

de representações simbólicas, constrói um mundo lúdico e oportuniza discussões de temas relacionados a vivências diárias, ancorados em ambientes educativos abertos, cooperativos, baseados em

concepções de crianças, onde as ações são partilhadas nas interações com outras crianças e objetos, em contextos sociais e culturais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SME – Campinas) organizada na perspectiva da educação inclusiva, em acordo com o disposto na Política Nacional de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva do Ministério da Educação e Cultura (2008) e Lei 13.146/15 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência prevê que deve- se assegurar, criar,

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, e indicam o acesso, permanência, participação e a construção de conhecimento pelos alunos público –alvo da Educação Especial (pessoas com

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação) em classes comuns de escolas regulares. :

 Segundo a lei de Diretrizes e bases da Educação (LDB,9394/96) o Art. 58 defende a educação especial na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e dispõem ainda que:
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·         Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

·         O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas

classes comuns de ensino regular.

·         A oferta de educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida;

 

No Art. 59 assegura aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

 

·         Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

·         Professores com especialização adequada, para atendimento especializado e para a integração desses educando nas classes comuns.

A creche Abracesolidário busca atender as crianças com deficiência em caráter prioritário conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal de Campinas, visando igualdade

de direitos, possibilitando um ambiente acolhedor, no atendimento prezado pelo respeito às diversidades.

O atendimento a criança público-alvo da Educação Especial será realizado conforme Termo de Referência Técnica publicado do Diário Oficial do Município, o Professor especialista tem carga horária

de 40 horas semanais, sendo 20 horas por período em salas de aula e 04 horas de formação entre pares. E sua função é “Acompanhar o aluno na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto

com o professor regente, de acordo com o horário estabelecido com a equipe gestora, encaminhar o aluno para as salas de recursos multifuncionais (SME) da Secretaria Municipal de Educação; colaborar

com a formação continuada da equipe da UE; participar de reuniões mensais com os profissionais que atuam com o aluno na SEM e em outros serviços especializados; viabilizar as parcerias com a rede de

serviços, com a família e comunidade que atuam com o aluno fora do âmbito escolar, apontar, sugerir recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educativo realizado na escola;

Atender de forma domiciliar, quando necessário, o público alvo da Educação Especial, a saber: crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação” (Termo

de Referência Técnica Município de Campinas- 2018 SME 01/ 2018).

O trabalho desenvolvido pelo professor de Educação Especial na Abrace Solidário, é baseado em ações que promovem o desenvolvimento de potencialidades nas crianças, estimulando-as e

observando-as para saber suas dificuldades e especificidades, visando incluí-las em suas diferenças e criando um espaço receptivo e desafiador para todos, tendo em vista que a inclusão está ligada ao

processo pedagógico como um todo. Este trabalho se dá em forma de acompanhamento nas atividades diversas realizadas na escola, incluindo propostas individuais para cada sala, levando em consideração

sua faixa etária, a partir da observação destes, de ações com seus pares de iguais, em conjunto com o professor efetivo.

O objetivo é assegurar a inclusão do aluno com necessidades especiais em projetos oferecidos pela escola, favorecendo o desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades necessárias ao

pleno exercício da cidadania, realizando estratégias para o acompanhamento das crianças possibilitando o apoio a educação inclusiva. Incluir a participação da família e da comunidade nos trabalhos e

atividades escolares, disponibilizar acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação. Fazer articulação intersetorial na

implementação das políticas públicas.

Há também propostas feitas em espaços comuns e coletivo, sendo pensadas nas crianças de toda a escola, de maneira que sejam acessíveis e encantadoras para todas, trazendo desafios e

despertando interesses diferentes para cada grupo em particular. Por meio do olhar atendo e cauteloso, a partir dos conhecimentos específicos e pertinentes ao profissional da educação especial, apontará

possíveis necessidades de acompanhamento especializado.

 
Cabe ao professor de educação especial as seguintes atribuições:

·         Elaboração da proposta pedagógica da escola, elaborando e cumprindo o plano de trabalho;

·         Acompanhar a professora da sala o qual o aluno esteja matriculado, priorizando a inclusão dessa criança;

·         Organizar o portfólio e projetos voltados para as crianças público alvo de educação especial;

·         Atender em diversos momentos individualmente ou em grupo;

·         Conversar com os pais;

·         Dar suporte a equipe pedagógica;

·         Produzir relatórios com observações;

·         Participar de reuniões com a equipe pedagógica juntamente com a família a ponto de entender um pouco mais a rotina dessa criança em casa e assim orienta-los da melhor maneira;

·         Articular junto aos órgãos social e saúde, a promoção de serviços de atendimento clínicos aos alunos e família que necessite desse apoio;

·         Criar recursos adequados para acompanhamento do processo educativo dos alunos como: jogos, materiais para estimulo motor, jogos sensoriais, materiais áudio visual e brinquedos

adequados que auxiliem a evolução desses alunos.

A educação especial através das leis vigentes, LDB, RCNEI e o Programa de Educação Inclusiva subsidia e garante a inclusão escolar de alunos com deficiência.

         De acordo com o Referencial Curricular volume 01 a educação especial busca promover:

·         Convívio com a diversidade;

·         Aprender a conviver e relacionar-se com as pessoas que possuem expressões culturais e marcas sociais próprias;

·         Respeito ao outro;

·         Igualdade, equidade e solidariedade.

A avaliação das crianças público alvo da Educação Inclusiva, acontecerá de forma continua através de relatórios de desenvolvimento pedagógico semestral, sendo 2 por ano, registros com fotos e

vídeos. Será observado também se os estímulos propostos auxiliaram no processo de desenvolvimento do aluno. Se as atividades desenvolvidas alcançaram todas as expectativas e conquistas das crianças. A

avaliação é um meio, um processo contínuo. Deve-se estar sempre pronta, aberta, atenta, em alerta para perceber o crescimento do aluno.

 

Atividades coordenação motora

O objetivo das atividades é estimular as habilidades motoras, cognitivas e sociais, reforçando a interação social entre pares de iguais, possibilitando ao educador observar as reações e sentimentos, para

possíveis intervenções. Portanto para o êxito das atividades aplicada é imprescindível cautela nesses momentos, pois ajudam a entender como os pequenos veem o mundo e como podemos ajudá-los.
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A coordenação motora será dividida em duas partes:

 
1.      Coordenação Ampla: inclui movimentos como engatinhar, pular e andar.

2.      Coordenação Fina: que envolve mais o controle das mãos, pés, o uso da força, precisão e velocidade.

 
O objetivo é o desenvolvimento motor infantil, a autonomia ao longo do tempo e diminuir a ansiedade da criança, possibilitando um processo de ensino aprendizado estimulativos e prazeroso. É importante

que as brincadeiras ocorram de forma terapêutica, mas sem forçar a criança, respeitando as limitações e comportamentos.

Dica Importante: Evitar brinquedos barulhentos, pois podem causar medos ou deixá-la agitada. Respeitar suas vontades, não forçar situações de socialização e de interação.

Jogos estimuladores:

– Jogos de adivinhação;

– Jogos de memorização;

– Brincadeiras com fantoches;

– Brincar de desenhar e colorir;

– Brincar de faz-de-conta;

Entre outras

·         Varal infantil: criar um mini varal com caixa de sapato, barbante e pregadores coloridos para a criança brincar de estender e recolher a roupa. Visando o desenvolvimento dos movimentos, a

imaginação e até a independência;

·         – Botões no potinho: Utilizaremos potes coloridos e botões (tampinhas) das mesmas cores. Faça furos nos potes e estimule a criança a colocar os botões dentro dos potes, de acordo com a cor;

·         Bolinhas de sabão: é uma brincadeira que contribui para melhorar a coordenação visual e motora, pois estimula a coordenação dos olhos/mãos;

·         Brincar de massinha de modelar: estimular a coordenação motora (mãos), a criatividade, concentração, vivenciar novas experiências, sensações e movimentos. As crianças podem brincar de forma

livre ou usar outros objetos como potinhos, palito de sorvetes, gravetos entre outros;

·         Desenhar com tinta guache: desenvolve a coordenação motora, pois utiliza os dedos ou pincel para praticar a atividade. A brincadeira estimula a criatividade, noção de tempo e alguns sentidos

como tato e visão;

·         Pegar bolinhas de isopor de dentro de uma bacia com água usando uma peneira;

·         Passar bolinha de gude de um pote a outro com uma colher.

 

Desenvolvimento de atividades funcional como:

·         Abrir e fechar zíper;

·         Tirar e colocar a roupa (em dias frio ou quente);

·         Colocar lápis no pote;

·         Autocuidado com materiais e pertences;

·         Utilização de utensílios para alimentação;

·         Utilização de recipientes para beber;

·         Higiene oral e corporal;

·         Lavar as mãos;

·         Controle urinário e intestinal;

·         Atividades de mobilidade: transferências no banheiro, transferências de cadeiras, transferências no carro, locomoção em ambiente interno, locomoção em ambiente externo (velocidade, distância);

·         Atividades da função social: compreensão do significado das palavras, compreensão de frases complexas, interação com companheiros, jogo social interativo, tarefas domésticas, autoproteção.

Sugestões de aplicativos para uso da tecnologia assistiva em casa:

Indicamos o uso dos aparelhos eletrônicos como: celulares, tablet e computadores e dos meios digitais para desenvolvimento das habilidades cognitivas e intelectual.  Porém que seja utilizado de forma

moderada com tempo delimitado, e que esteja dentro da rotina estabelecida para o dia.

Segue algumas dicas para a interação digital:

– Tippy Talk: é uma ferramenta AAC (comunicação aumentativa e alternativa) que permite que a comunidade Non-Speaking se conecte com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Nosso aplicativo de comunicação opera em produtos IOS e Android e tem compatibilidade cruzada, o que significa que o IOS pode se comunicar com o Android e vice-versa. Possibilita a inclusão social, independência e a escolha.

– Tobii: O eye tracking também conhecido como rastreamento ocular, ou interação do olhar, é uma tecnologia usada para identificar para onde a pessoa está olhando na tela do computador, tablet e notebook. É muito utilizado para controlar um computador com os olhos, em vez de usar um teclado e mouse tradicionais, permitindo que pessoas com deficiências físicas e cognitivas tenham uma vida mais ativa e independente.

– Livox: O App de Comunicação Alternativa com Inteligência Artificial objetiva dar voz ao deficiente, possibilitando a comunicação, a expressão de seus sentimentos e desejos.

– Minha rotina especial: é um software desenvolvido para auxiliar crianças com deficiência, síndromes, autismo ou déficits diversos. Um programa cuidadosamente planejado para estimular o

desenvolvimento, integrando informações e deixando a rotina mais clara e organizada para crianças com diferentes desafios e que precisam de acompanhamento nas atividades do dia a dia.

 
– Chups: O App Store tem como objetivo ajudar no dia a dia do autista, dando àqueles que não conseguem falar a possibilidade de se expressar mais facilmente, organizar as tarefas do dia a dia, permitir a

comunicação eficiente também para aqueles que não escrevem, além de ajudar em momentos de crise. As principais funcionalidades são: Agenda, Cartões de comunicação, Teclado com voz, Ajuda para

compreender o que o autista está sentindo.

 

- Assistiva – Tecnologia e Educação  (www.assistiva.com.br): As principais funcionalidades são: Agenda, Cartões de comunicação, Teclado com voz, Ajuda para compreender o que o autista está sentindo.

Comprometida com a inclusão de pessoas com deficiências na educação, no trabalho, no lazer, na cultura, na sociedade. "Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar,
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que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social" (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas - CAT) e promover a inclusão de pessoas com deficiência por meio da

prestação de serviços nas áreas da Educação, Saúde e Tecnologia Assistiva.
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4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma da UE, em
consonância com os planos coletivos

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001670 - ANDREIA BUENO FERREIRA

DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA, INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADES, NO CHÃO DA NOSSA ESCOLA.

Projeto AGI A: Doce começo, descobrindo o mundo dos sentidos e sensações

O bebe ou a criança pequena só consegue explorar o ambiente se tiver recebido uma segurança afetiva para dar conta desse momento de exploração

Emmi Pikler.

 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

 

A sala é composta por 25 bebês sendo 12 meninos e 13 meninas  a maioria na faixa etária de 1 ano a 1 ano e 8 meses. Nosso contato com a turma está sendo  de forma remota,
realizado por meio da plataforma Google Meet. Percebemos que a turma é um pouco tímida porém bastante interessada. As crianças parecem ser calmas e bem tranquilas, apenas
alguns demonstraram um pouco mais de agitação durante os encontros realizados.

     Como no berçário é muito trabalhado os sentidos, sensações e experimentação, escolhemos o nome da turma como Turma do Pomar, onde as crianças poderão explorar o nosso
pomar da escola e descobrir novos sentidos e sensações.

ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DE FORMA HIBRIDA:

     O acolhimento é extremamente importante para as crianças, pois é o momento em que elas estabelecem vínculos com os outros amigos,
com as educadoras e também é o momento onde começam a se adaptar aos espaços da escola, onde vão passar boa parte do tempo e se
adaptar a uma rotina que será seguida todos os dias. De início como estamos em meio a pandemia vamos realizar o acolhimento de forma
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remota por meio de vídeos dando as boas vindas a turma e apresentando as educadoras e os amigos por meio da chamadinha, também
faremos interações via plataforma Google Meet para criar e manter um vinculo com os novos alunos e com suas famílias para que eles possam
se sentir acolhidos e próximos de nós educadoras nesse momento tão difícil para todos.

     Também teremos um acolhimento presencial assim que retornarem as aulas, estaremos preparados para receber as crianças na escola mas
de forma diferente, respeitando todos os protocolos de higiene, mantendo o distanciamento seguro entre as pessoas mas mesmo assim com
muito afeto, carinho, respeito e empatia com as crianças pois será algo novo para todos nós.

 
     Esse ano o projeto norteador da nossa escola tem como tema Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no chão
da nossa escola, que tem como objetivo estabelecer uma relação entre os espaços da escola e a criança, incentivar a criança a instigar e
explorar os espaços, os elementos na natureza que ali habitam e proporcionar diversas experiências interessantes. Pensando no tema norteador
da escola, surgiu o tema Doce começo, descobrindo o mundo dos sentidos e sensações e o nome da nossa turma Pomar, que permite que a
crianças possa explorar todos os espaços da escola (inclusive o Pomar que temos na Abrace) descobrindo novas sensações, sentidos, cheiros,
sabores e texturas diferentes.

 

Educação infantil é amor e dedicação. É respeitar o tempo de cada aluno para garantir sua inserção no mundo do saber.

Heloísa Paiva

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Temos como objetivo manter o vinculo afetivo com as crianças e suas famílias de forma hibrida, e fazer com que todos se sintam acolhidos
mesmo estando longe no período de isolamento social.

 

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VIDEOS DE INTERAÇÃO:

Por meio dos vídeos de interação faremos a apresentação das educadoras e das crianças através da nossa chamadinha, também faremos a
apresentação do projeto norteador da escola que tem como tema  Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidade no
chão da nossa escola. Teremos também nossas rodas de conversa, música e história que proporcionarão a nossas crianças momentos de afeto
e acolhimento.

METODOLOGIA:

·         Roda de conversa

·         Roda de música

·         Roda de história

·         Ateliê

·        Livro da Vida

·        Interações via Google Meet

NOSSAS PESQUISAS/ INVESTIGAÇÕES:

·         O que é um pomar?

·         São várias árvores?

·         Temos na escola?

·         É fácil encontrar um pomar?

·         Faz parte da natureza?

 

TURMA DO POMAR:

Indagações sobre o tema

·         Onde encontramos?

·         É uma árvore?

·         Qual a sua espécie?

·         São frutas?

·         Podemos plantar?

 

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS
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O eu, o outro e o nós (EO)

·        Roda de história

·        Roda de conversa

·        Livro da vida

·        Estimular a interação e estreitar os vínculos entre as crianças e educadores

·        Reconhecer seu corpo e expressar as sensações nos momentos de higiene, brincadeira e descanso

·        Estimular a higiene da criança durante a troca

·        Oportunizar o diálogo durante a troca de fraldas, acolhendo e estimulando a criança a participar da troca com prazer

·        Preparar o ambiente das refeições para que a alimentação seja um aprendizado constante

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E A IMAGINAÇÃO (EF)

 

·         Construção de chocalhos de diferentes tamanhos e sons

·         Roda de música

·         Roda de história: A lagarta comilona

·         Caixa musical com imagens

·         Preparar a roda propondo explorações com diversos materiais não estruturados

 

 

ESPAÇOS, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES (ET)

 

 

         Culinária

         Chamadinha

         Expor a rotina para as crianças durante a roda e verbalizar os acontecimentos (espaço e tempo)

         Adicionar sementes de frutas em garrafas pet transparentes explorando os conceitos de cheio e vazio

         Manusear peneiras com água e frutas (laranja, maçã)

         Descobrir as propriedades dos alimentos em relação ao odor, sabor, cor e temperatura

         Explorara relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.

         Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulação, experimentação e fazendo descobertas

         Manipular diversas frutas para comparar as diferenças e semelhanças entre elas

 

TRAÇOS, SONS, CORES, FORMAS (TS)

        Expressar suas emoções e comunicar necessidades e desejos através de gestos e balbucios

        Utilizar diferentes canções e melodias durantes as brincadeiras e nos momentos de roda

        Explorar as diferentes cores das frutas

        Selecionar as frutas em potes por cores e diversos formatos

 

CORPO, GESTO E MOVIMENTO (CG)
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        Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais

        Desenvolver equilíbrio e autonomia

        Reconhecer sue corpo e sensações nos momentos de higiene e alimentação

        Reconhecer seu corpo durante as brincadeiras e nas explorações com os materiais não estruturados

        Explorar os espaços buscando a autonomia e segurança no ambiente escolar

        Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos

 

AVALIAÇÃO

De início no modo remoto realizaremos a avaliação das crianças por meio da observação e também esperando que as famílias nos dêem algum retorno através das redes sociais.

No modo presencial observaremos a maneira com que as crianças conseguem se expressar sobre elas por meio de um sorriso, de um movimento, balbucio, ou por outra linguagem.
E, também a linguagem manifestada ao tatear os diferentes materiais, sempre com muita atenção e cuidado utilizando todas as medidas de prevenção e de higiene. Estaremos
atentas em observar o desenvolvimento das crianças diante das brincadeiras propostas, e de que forma eles participam.

 

Referências bibliográficas

Esse planejamento foi realizado com base na revisão bibliográfica, considerando seus principais referenciais teóricos como:

Educação Infantil: Um mundo de janelas abertas Editora Edelbra Ano 2017

A Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular

https://minimalista.cl/comohacerpinturadeyogur/

 

Professora: Andréia Bueno

Monitoas: Adalgisa Matos,  Marcielma, Fabiana Felix

 

 

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Sem criança publico alvo de educação especial.  

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905000750 - EGLE DUARTE ALVES

\   
“Tentar ensinar a uma criança algo que pode aprender

Por si mesma, não apenas é inútil como também é

                                               Prejudicial”                     

                                                                                                                                                    (EMMI PIKLER)

    

                
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA TURMA
Nossa turma é composta por 25 crianças entre 6 meses a 1ano e 9 meses, sendo 10 meninas e 15 meninos. Através do projeto Ombro
amigo percebemos que é uma turma carinhosa, curiosa e alegre, aparenta ser uma turma participativa algumas crianças já estão
falando algumas palavras, outras se expressam através de balbucios, gestos e expressões.              
 
              TURMA DA FAZENDINHA

                       CONHECENDO OS ANIMAIS DA FAZENDA
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�     ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DE FORMA HÍBRIDA:
Depois de um longo período de isolamento social retomamos nossas atividades de forma remota, e para criar um vínculo afetivo começamos
nosso acolhimento através de vídeos desejando boas vindas e apresentando nossa turma. Nossa turma é composta por 25 bebês de 6 meses a 1
ano e 9 meses.  Para me auxiliar no dia a dia da rotina e atividades pedagógica conto com 3 monitoras, Aline, Pamela e Sara.
É preciso pensar em um ambiente acolhedor e seguro onde as crianças possam ser ouvidas e que possam expressar seus sentimentos e
emoções. A abordagem de Pikler nos traz a ideia que precisamos acolher as crianças com amor e dar liberdade para que elas possam se
movimentar livremente e aos poucos descobrirem seu potencial. Nessa faixa etária os bebês estão se descobrindo interagindo com os adultos por
meio de balbucios, olhares e expressões, precisamos ter uma observação contínua para acompanhar todo o processo de desenvolvimento sem
ansiedade pois cada criança tem seu tempo.                                                                                                                                                                             

 
                                                                 Evitaremos muitos problemas se desde o começo

                                                                                  considerássemos o cuidar como um momento íntimo,
                                                                               pleno de comunicação. O bebê não deveria ser considerado                        

                                                                           um objeto de cuidado, mas como uma pessoa que tem influência
                                                  sobre os acontecimentos e que estabelece relações, um verdadeiro companheiro

                                                                                                               (FALK,2011, P,34)

    

É necessário estabelecer uma relação de confiança entre crianças e adultos, sem intervenções para que as crianças adquiram sua própria
autonomia, precisamos é preparar um ambiente que possibilite seu desenvolvimento, com riqueza de diferentes materiais. A abordagem Pikler
nos direciona a motricidade livre, é através do movimento livre que a criança conhece o seu corpo e suas capacidades e seus limites e aprende a
confiar em si. Sendo assim para que a criança confie em si precisa que o adulto que as acompanham confiem também nas suas capacidades.
Confiar não significa que a criança precisa chegar em algum lugar determinado pelo adulto, mas que as crianças tenham autonomia para
alcançar seus desejos. Para Emmi Pikler, as crianças aprendem sozinhas a se sentar, a se locomover e caminhar sem que o adulto force qualquer
etapa desse processo. O nosso papel é estar ao lado dessas crianças, ter paciência, não podar e nem ter pressa. Com base na BNCC fazendo
valer seus direitos de aprendizagens. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

                                                                                                       

➢        OBJETIVO ESPECÍFICO:
Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma remota.
 

�     ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VÍDEOS DE INTERAÇÃO:
 

Nesse momento de tantas incertezas iniciamos nossa rotina de forma remota através de vídeos acolhendo as crianças e desejando boas-vindas,
em seguida apresentação das educadoras e das crianças que fazem parte da nossa turma. Para criarmos um vínculo afetivo faremos nossa roda
de história, (livro “O monstro das cores” que fala dos sentimentos).
Roda de conversa -rotina música de bom dia, calendário e chamadinha.
 
 
 
 
 

“ O EU, O OUTRO E O NÒS”

 

 

➢      Rodas de histórias com fantoches

 

➢      Pinturas com giz a base de mel

 

➢      Calendário/ chamadinha com foto

 

 

 

 

 

    “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

 

 

➢      Cabanas e tecidos de bolinhas
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➢      Danças livres

 

➢      Motricidade livre

 

➢      Jogo imitando os animais

 

 

 

 

  “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

      

            

 

➢       Música - abóbora que faz melão

 

➢      Explorar tapete sensorial feito de objetos da fazenda

 

➢      Bolinhas de sabão

 

 

 

       “ESCUTA, FAL, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO"

 

➢      História animais da fazenda

 

➢      Parlenda ovo amarelinho

 

➢      Teatro sobre a fazenda

 

➢      Cantigas de roda

 

 

 

 

 

 

 

 "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES E TRANSFORMAÇÕES”

 

 

 

➢      Culinária com alimentos do pomar
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➢      Quantos animais temos na fazenda

 

➢      Jogos de montar e desmontar

 

➢      Massinha caseira

 

 

 

 

➢      METODOLOGIA                                                           

 

➢      Roda conversa
➢      Ateliês
➢      Livro da vida
➢      Chamadinha

➢      Autonomia

➢      Relação privilegiada com o adulto

 

 

➢      NOSSAS PESQUISAS/ INVESTIGAÇÕES

 

 

➢     Vocês sabiam que na fazenda tem pomar?
➢      Vocês sabem de onde vem o leite?

➢      Vocês conhecem os sons dos animais?

 

 

 

➢          Avaliação
 

➢       A avaliação se dá por meio da observação contínua de todas as vivências, inicialmente de   forma remota.
 

 

 

Ø REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 

 

       BRASIL.Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base, Etapa da Educação   infantil.

     Brasília: Ministério da Educação,2017, disponível em:

   http//basenacionalcomum.mec.gov.br/#infantil.

 Static.fecam.net.br 

Livro Abordagem PIKLER, Educação infantil.

Coleção primeira infância.

   Emmi Pikler/ Escola Vila Sofia.

www.vilaescola.com.br/nossa-escola/turmas/berçario/emmi-pikler

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/06/2021 09:46:59   Página 65 de 125



 
 Agrupamento IB
                                        Professora: Egle
                                       Monitoras: Aline, Pamela e sara

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Sem criança público-alvo da Educação Especial 

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905000752 - BRUNA ABRANTES GUEDES DE MOURA

PLANO - PROJETO EXPLORAÇÃO EM CASA E NA ESCOLA  

“As crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo e do pão do espírito, mas necessitam ainda mais do seu olhar, da sua voz, do seu pensamento e da sua
promessa”. Freinet

 

ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DE FORMA HIBRIDA

Neste ano de 2021 o tema norteador do nosso trabalho pedagógico será “Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades, no chão da nossa escola”. Depois de muitas observações e

pesquisas chegamos a este tema tão importante para nossas crianças que irão aprender através de suas vivências, explorações e experimentações. Este ano está sendo tudo novo para todos, estamos

ansiosas em relação a volta das atividades presenciais na creche e seguimos acompanhando a previsão de retorno. Temos uma expectativa de que quando voltar as atividades presenciais, possamos

continuar com este projeto. As educadoras conversaram sobre a organização deste Plano e ficou definido da seguinte forma: neste 1º semestre vamos explorar a casa e no 2º semestre vamos explorar a

escola.

A educação é o mais poderoso instrumento de formação humana e fator decisivo no desenvolvimento social e econômico. Dela depende o progresso nas ciências, a inovação tecnológica, a invenção do

futuro. Mas ela é, também, a condição indispensável para a realização do ser humano. É considerada básica aquela educação que toda pessoa precisa ter para integrar-se na dinâmica da sociedade atual e

realizar seu potencial humano. Plano Nacional pela Primeira Infância.

Assim, vamos acolher as crianças do Agrupamento II A entendendo e respeitando as características próprias desta faixa etária (1 ano e 8 meses a 3 anos e 3 meses), sabendo que essas crianças estão em

desenvolvimento, movendo-se, explorando, descobrindo e aprendendo a se comunicar com as outras crianças e adultos. 

A abordagem de educação de Pikler considera que a atividade motora do bebê está diretamente ligada à construção da identidade, estruturando a imagem que a criança faz de si mesma. Educação

infantil: um mundo de janelas abertas.

A infância não é um saco que temos que encher, mas uma pilha generosamente carregada, cujos fios, cuidadosamente montados, não correm o risco de deixar perder a corrente,
uma rede delicada e potente, amplamente distribuída e que penetra nos recantos mais secretos do organismo para dar-lhe vitalidade e harmonia. Freinet

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VÍDEOS DE INTERAÇÃO:

Apresentação das educadoras e crianças - O acolhimento das crianças por enquanto é de forma remota, através de vídeos gravados pelas educadoras. No primeiro vídeo de apresentação, a professora

Bruna trouxe a Lata da Alegria e deu boas-vindas de forma carinhosa, utilizando esse recurso lúdico. A monitora Priscila enviou beijinhos virtuais para todos os meninos e a monitora Rozana enviou abraços

virtuais para todas as meninas. No segundo vídeo, as tias deram sugestões de atividades/ brincadeiras internas com elementos que já existem em casa. A professora Bruna ensinou a turminha a montar um

ateliê com objetos da cozinha, a monitora Priscila ensinou a fazer uma Amarelinha na sala e a monitora Rozana fez uma cabaninha para leitura no quarto. No terceiro vídeo, as tias exploraram a área externa

(jardim, condomínio, rua onde mora). Procuramos as cores primárias na natureza: azul, amarelo e vermelho. Também conscientizamos as crianças lembrando-as que ao sair de casa, devemos sempre tomar os

devidos cuidados de acordo com os protocolos de saúde.

Projeto norteador – Este projeto desenvolve inúmeras possibilidades de faz de conta, estimula a criança a explorar e brincar com diferentes objetos. Contribui para que as crianças ampliem seus

conhecimentos sobre o mundo, descobrindo a diversidade de materiais e objetos que existem nele, bem como suas características e possibilidades de comparação e de produção de sons. Também favorece a

ampliação da criatividade e imaginação, pois proporcionam possibilidades de criação, construção e transformação desses objetos no que quiser, contribuindo para a autoria da criança. 

Roda de conversa – Realizaremos a roda de conversa inicial, em que teremos o momento de cantar música de boas-vindas, fazer o calendário, escolher o ajudante e também vamos conversar sobre a

organização de como será nosso dia.

Rotina/Combinados - Mostrando a importância de manter a higiene nesse período de pandemia vamos estimular a criança com brincadeiras de autocuidado, cuidado com o outro, afeto (exemplo de
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brincadeira: contexto de dar banho em bonecos). Lembrando que durante toda a rotina as crianças serão orientadas a fazer a higienização das mãos.

Ateliês - Por conta da pandemia alguns ajustes serão feitos quanto aos ateliês. As educadoras montarão 5 ateliês na sala de aula, afim de terem menos participantes (2 a 4 crianças) em cada ateliê, para

manter o distanciamento. Todos os ateliês serão montados em mesas, por ser mais higiênico, e não mais no chão como fazíamos antes. Como medida de proteção cada aluno terá o seu kit nominal contendo

materiais de uso individual e exclusivo para utilizar nos ateliês. Assim evitamos um possível contato com as mãos de várias crianças. As educadoras cuidarão para que ao término da utilização, os ateliês e os

materiais sejam higienizados com álcool 70% e guardados individualmente. As crianças poderão ajudar neste processo, com a supervisão das educadoras. O tempo de permanência nos ateliês será de 40

minutos.

Para os alunos que estarão em casa, as educadoras também irão trabalhar com a proposta de ateliês, através dos vídeos.

Na escola, a professora irá observar e realizar anotações sobre a interação dos pequenos com os materiais disponibilizados. Assim, as crianças irão explorar, entender as características, sensações e os

efeitos despertados pelo manuseio dos materiais.

Cada criança faz a exploração de acordo com seus interesses, de forma individual ou em grupo. Nesse momento, a professora pode fazer novas provocações, com outros materiais de propriedades

diferentes, para alimentar o processo investigativo das crianças.

Propostas de ateliês:

Desenho e escrita;

Modelagem, argila;

Brinquedos de encaixe;

Materiais não estruturados (peneira, funil, tigela, potes, embalagens, caixas de ovos);

Materiais descartáveis - elementos naturais (folhas, pedras, gravetos).

Ajudante do dia – A professora fará um sorteio pegando de dentro do saquinho transparente, um nome de uma criança.

Calendário – Será em cartolina e as crianças irão riscar a passagem dos dias, como por exemplo, “contagem dos dias para o meu aniversário” “festa junina” etc. As crianças poderão fazer desenhos nos

quadradinhos para representar algo do seu cotidiano (dias que vou ficar em casa, dias que vamos brincar no parque).

Chamadinha – Será realizada com plaquinha contendo o nome e foto de um objeto que a criança mais gosta de brincar em casa. As plaquinhas ficarão viradas para baixo e o ajudante do dia começa

escolhendo uma plaquinha, desviramos e a criança identifica, aponta ou fala a quem pertence e assim por diante até todos ficarem com sua plaquinha.

Higiene/Descanso - Durante toda a rotina as crianças serão orientadas a fazer a higienização das mãos. As trocas serão divididas de acordo com a quantidade de crianças. A higiene bucal será após o almoço

e em seguida o momento de descanso.

A troca de fraldas é um exemplo de atividade de cuidado que oportuniza o contato individualizado do adulto com uma só criança. É um momento de entrega para o
pequeno que se coloca nas mãos do adulto. É também a oportunidade para o adulto exercitar o olhar generoso, que considera, dialoga, acolhe a participação e age em
conjunto, desde os primeiros dias de vida. Ocasiões como essa imprimem marcas positivas no sujeito. Educação infantil: um mundo de janelas abertas.

 

Roda final – Iremos conversar sobre o nosso dia, citando pontos positivos e negativos, dando oportunidade para todos se expressarem da sua forma.

Rodas de histórias e encontros – Histórias relacionadas a saudade, emoções e descobertas. Contar histórias com cesto de objetos, com música, teatro de sombras, com massinha, com desenhos, com

fantoches e bonecos, e com palitos de sorvete. Os momentos de leitura poderão ser também nos ambientes externos.

Gramado – Vamos utilizar para brincadeiras livres.

Quadra – Vamos utilizar para atividade com giz de lousa.

É o parque, é a roda de conversa, são os momentos de refeição, de sono, de ateliê, enfim um cotidiano registrado e avaliado, aprimorado no fazer-se, respeitando os seis direitos de aprendizagem e

desenvolvimento, estabelecidos pela BNCC: “A BNCC de Educação Infantil estabelece seis direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Auditório – As crianças que não estiverem se sentindo bem ou apresentarem algum sintoma da COVID-19 (febre, tosse, dor de garganta), ficarão no auditório e os pais serão comunicados.

Parque – Faremos uso do parque diariamente. No parque também serão realizados ateliês ao ar livre para que as crianças tenham um poder maior de exploração. As crianças serão orientadas a se manter

com as máscaras mesmo com o possível incomodo ao brincarem e farão a higienização das mãos após a volta do parque. Lembrando que nesta retomada gradual das atividades, as crianças estarão em

número reduzido quando forem ao parque.

Alimentações – Vamos conversar com a turma e iremos demarcar nos bancos sinalizando onde as crianças irão sentar para manter o distanciamento, pois sabemos que as crianças necessitam dessa

interação com os amigos e nesse momento estarão sem máscaras e mais vulneráveis a se tocar. As crianças receberão os pratos prontos para alimentação. Lembrando que a turma deve fazer a higienização

antes e depois das refeições.

METODOLOGIA:

·         Roda de conversa (por enquanto de forma remota e na escola mantendo o distanciamento);

·         Ateliês;

·         Correspondência (de forma virtual);

·         Livro da vida (de forma remota, sendo a princípio iniciado pelas educadoras);

·         Exposições.
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NOSSAS PESQUISAS/INVESTIGAÇÕES:

         Vocês sabiam que podemos explorar os diferentes lugares da nossa casa?

·         Vocês sabiam que podemos fazer ateliês com objetos de casa?

·         Vocês sabiam que podemos fazer coleções com diferentes materiais presentes em casa?

·         Vocês sabiam que podemos aprender matemática, por exemplo, contando quantas colheres têm na nossa casa?

·         Nossa turma se chama Turma dos Pequenos Exploradores.

TURMA DOS PEQUENOS EXPLORADORES

Indagações sobre o tema

·         O que vamos explorar?

·         Onde serão feitas essas explorações?

·         Quais olhares sensíveis vamos ter para a casa, janelas, quintal, quarto, cozinha, sala (inspirações da série de podcast Brincar em casa do Programa “Território do brincar”;

·         O que podemos encontrar em cada cômodo da casa?

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

“O eu, o outro e o nós” (EO)

         Roda de conversa: vamos dar total atenção e cantar músicas com gestos para adaptação e acolhimento das crianças. E também vamos demonstrar para a turma, os combinados em relação aos cuidados

de prevenção à COVID-19 como por exemplo, orientar as crianças quanto ao uso correto de proteção com máscara (descartável ou de tecido), reforçar a importância de lavar bem as mãos e evitar

compartilhar objetos;

         Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos (EI02EO01);

         Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender (EI02EO04); 

         Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06).

“Escuta, fala, pensamento e imaginação” (EF)

·         Leitura do livro “A visita”, por Antje Damm. Neste livro vamos conhecer Elise, uma personagem muito medrosa que se transforma a partir da chegada de uma curiosa visita;

·         Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

         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) (EI02EF03); 

         Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” (ET)

         Trabalhar com as crianças a contagem de objetos da casa (colher, sapatos, travesseiros, panos) usando a correspondência um-a-um, comparando quantidade de grupos de objetos utilizando relações como

mais que, menos que, maior que e menor que;

         Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

         Culinária: vamos fazer um pão e comer com manteiga, como na história do livro “A visita”.

 

“Traços, sons, cores e formas” (TS)

         Vamos explorar os diferentes sons dos objetos da casa (portas, panelas, potes, garrafas);

         Fazer contorno com canetinha da mão e pé e depois fazer o contorno de objetos da casa;

         Pintura com tinta artesanal (o pó de café resulta na cor marrom, do urucum vem a cor laranja, do açafrão vem a cor amarela); 

         Fazer massinha caseira.

 

“Corpo, gestos e movimentos” (CG)

         Brincadeira cantada com a música Eu vou andar de trem;

         Brincadeira com lençol;
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         Cantar a música “Fui morar numa casinha” fazendo os gestos;

         Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras (EI02CG01).

 

Avaliação

A avaliação dar-se-á por meio da observação continua de todas as vivências, inicialmente de forma remota.

Referências bibliográficas:

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Etapa da Educação Infantil. Brasília: Ministério da Educação. 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-

objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil . Acesso em: 23 Fev. 2021.

 

Nova Escola – A tinta que vem da natureza. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/1286/a-tinta-que-vem-da-natureza. Acesso em: 23 Fev. 2021.

 

FREINET, CÉLESTIN. Pedagogia do bom senso. Tradução: J. Baptista. p. 129

Podcast Addict. Brincar em Casa. Disponível em: https://podcastaddict.com/podcast/3210144. Acesso em: 23 Fev. 2021.

BRASIL. Plano Nacional pela Primeira Infância. Brasília: 2010. Disponível em: http://www.primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/PPNI-resumido.pdf. Acesso em: 24 Fev. 2021.

JOYCE, M; ROSSET, MARIA ÂNGELA RIZZI, MARIA HELENA WEBSTER. Educação Infantil: um mundo de janelas abertas . Campinas, SP: Editora Edelba, 2018.

 

Agrupamento II A

Professora Bruna Abrantes Guedes de Moura

Monitora Priscila Cássia dos Santos

Monitora Rozana Braz de Melo

 

 

 

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Sem criança público-alvo da Educação Especial 

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001678 - PATRICIA MARGARIDA FERNANDES SILVA

DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA, INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE, NO CHÃO DA NOSSA ESCOLA

AGRUPAMENTO IIB

 

A criança é sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (DCNEI 2009, p.97/BNCC).

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA
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A turma do Agrupamento IIB é composta de 28 crianças no total, sendo 15 meninas e 13 meninos. Temos duas monitoras, a Juliana e a Thaís para auxiliar na alimentação, higiene e nas atividades pedagógicas

e lúdicas. Entretanto, nesse atual cenário de pandemia, o nosso primeiro contato com as crianças e famílias foi através do Projeto Ombro Amigo, que a escola nos proporcionou, onde tivemos a oportunidade

de conhecer, acolher e interagir com os familiares e crianças. Foi um bate papo muito gratificante e percebemos que a maioria de nossas crianças são ativas, porém cada um com sua particularidade, alguns

cantaram e contaram história para as tias, outros mostraram objetos que tem um significado maior, alguns correram, os demais demonstrando timidez, portanto, no momento de apresentarmos algumas

imagens de animais, as crianças demonstraram interesse e ficaram vidrados, mesmo alguns se recusando citar o nome do animal que mais gostou. Vamos dar continuidade com este Projeto, acolhendo de

forma afetiva, observando suas expressões, tendo uma escuta sensível, um olhar atento, pois todos estão fragilizados e ansiosos para o retorno. 

ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DE FORMA HÍBRIDA 

Neste momento nosso acolhimento está sendo de forma remota, por meios tecnológicos, onde realizamos vídeos lúdicos, com o propósito de instigar as crianças a interagirem e reproduzirem algumas

sugestões de atividades.

Nossas expectativas são enorme, pois este projeto “Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no chão da nossa Escola”, nos proporciona um leque de oportunidades, ampliando

horizontes e desenvolvimento. Ele nos permite um olhar reflexível, uma escuta atenta para nossas ações, onde será essencial no dia a dia com as nossas crianças, acompanhando suas investigações, ações e

descobertas. Este projeto foi definido através de estudos durante um cenário de pandemia em 2020, envolvendo alguns escritores, como Paulo Fochi, com o livro: Afinal, o que os bebês fazem no Berçário?

Gandhy Piorsk, com o livro: Brinquedos do Chão A Natureza, o Imaginário e o Brincar, também o livro: Educação Infantil: Um mundo de janelas abertas de Joyce Rosset, Maria Rizzi e Maria Webster, entre

outros livros, lives e cursos.

O brincar é essencial para o desenvolvimento das crianças, é a língua delas desde muito pequenas e é por meio das brincadeiras que as crianças se expressam, pesquisam, se relacionam com pessoas e

objetos e criam, partindo de suas constituições biológicas e culturais. O corpo e alma estão em constante transformação. Elas descobrem sozinhas e com os outros, os modos de brincar, desenvolvendo

habilidades de linguagem e raciocínio.

 

Quando uma criança atua por iniciativa e interesse próprio, adquire capacidades e conhecimentos muito mais sólidos que se tratamos de lhe ensinar. Emmi Pikler.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma híbrida.

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VÍDEOS DE INTERAÇÃO

Ø  Apresentação das educadoras e crianças - As nossas interações estão sendo por meios tecnológicos e realizamos o primeiro vídeo para apresentarmos as educadoras e crianças do nosso agrupamento,

foi uma chamadinha diferente, propondo que a criança citasse o animal que ela mais gosta. Então as tias utilizaram como exemplos, o cachorro e coelho, com intuito que o primeiro contato seja de forma

lúdica e acolhedora. No segundo vídeo sugerimos brincadeiras com materiais que possivelmente tenham em casa, então a tiaJuliana utilizou um paninho e um rolinho para a sua proposta e a tia Thaís

realizou um circuito com sua filha e sobrinha. Para o terceiro vídeo focamos na área externa de nossas residências, então a tia Patrícia proporcionou um momento de relaxamento e observação aos

elementos da natureza, incluindo alguns animais pelúcia e com o cuidado de acordo com os protocolos de saúde ao sair de casa. E pretendemos continuar realizando vídeos que instigue as crianças, com a

proposta de reconhecer alguns animais, sobre a relação, sentimentos que é o respeito e a proteção, conhecer alguns espaços onde eles vivem, a textura de seu pelo, desenvolvendo a habilidade de

observação, estimular a fantasia, envolvendo sons, mímicas, entre outros.

Ø  Projeto norteador – Este projeto amplia conhecimentos que a criança tem com o mundo natural e animal, dando oportunidade para o desenvolvimento da curiosidade e da capacitação de observação,

levando as crianças a uma aprendizagem significativa, abrangendo uma gama mais ampla de conhecimentos, de forma interdisciplinar e prazerosa. Instiga também as crianças pelas brincadeiras,

vivências, explorações, expressões, participando, se conhecendo através de grandes descobertas em busca do ressignificar conceitos e do construir valores para a vida.

Ø  Roda de conversa - Pedir para que as crianças escolham um “animal/elementos/materiais não estruturados” que está exposto ao chão, pegar a plaquinha e sentar no local com auxílio das educadoras.

Então iniciamos cantando a música do bom dia, entre outras e em seguida deixar as crianças expressarem, mostrando e “falando” o “animal” que mais chamou sua atenção.

Ø  Rotina/Combinados - Construir a rotina e combinados com as crianças, incluindo personagens com máscaras e deixando expostos para que as crianças sejam informadas dos acontecimentos diários

durante o período escolar.

Ø  Ateliês - A proposta está contextualizada numa perspectiva contemporânea, de um sujeito que, desde cedo, aprende a selecionar informações, tomar decisões e negociar. Cada ateliê poderá ficar duas ou

três crianças, com o distanciamento adequado e demarcado com fita e álcool em gel antes de iniciar a exploração. Oferecendo também materiais não estruturados, entre outros, como:

·         Ateliê da Natureza: com materiais coletados: folhas, sementes, gravetos, pedras, entre outros e oferecendo matérias de apoio como caixas, peneiras pote e a constante observação das educação neste

canto de possibilidades;

·         Construção: Blocos e cilindros de empilhar e encaixar, recipientes, etc;

·         Faz de Conta: a proposta será ampliada, conforme o interesse das crianças, iniciando com casinhas, envolvendo caixas, baldes, bandejas, aparelhos desativados, embalagens de alimentos e higiene,

entre outros;

·         Artes: Desenho com giz de cera e giz de lousa;

·         Cesto dos tesouros: Envolvendo objetos de madeira, papel, tecido, borracha, bolsas, couro, metal e objetos naturais, como frutas e legumes;

·         Leitura: Diversos livros, temas, textura, incluindo revistas, jornais, para ampliar o repertório linguístico (se possível plastificar ou organizar em saquinhos para a higienização).

Neste momento, nós educadoras devemos participar das interações, estando atentas, realizando anotações, através de suas observações. Ao finalizar os ateliês, iremos envolvê-las nos momentos de

organização da sala e para higienizar os objetos, em caso de pecinhas de lego, entre outros, podemos lavar com água e sabão, deixando um recipiente na sala e enxaguá-las em água corrente.

Ø  Calendário - Será confeccionado todo o mês, de cartolina, para que o ajudante do dia pinte o quadradinho com a data do dia, sempre ressaltando como está o clima/tempo com imagens para representar.

Ø  Chamadinha - Será realizada de diversas formas, uma delas é utilizar copos plásticos, identificadas com os nomes e fotos das crianças, onde elas terão que identificar seu próprio rosto com assistência das

tias, se necessário. Em outros momentos, expressar cores, pessoas, animais que mais gostam, entre outros, para estimular a fala de cada um.

Ø  Higiene/Descanso - A higienização das mãos será realizada a todo momento com a utilização do álcool gel ou água e sabão. As trocas serão divididas de acordo com a quantidade de crianças, sendo

planejadas e intencionais, sempre de forma educativa. A higiene bucal será após o almoço (podendo ter alterações), e em seguida o momento do descanso, local com ventilação.
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Ø  Roda Final - Iremos conversar sobre o nosso dia, citando pontos positivos e negativos, dando oportunidade para todos se expressarem da sua forma, com gestos, imagens e falas. Propor a escolha de um

livro para o dia seguinte, até mesmo para nós educadoras prepararmos antes da leitura e realizar também o sorteio do ajudante para o próximo dia, utilizando a plaquinha da sala com a foto para eles

identificarem.

Ø  História – Os momentos de leitura serão diários, incluindo o ambientes externos, utilizando diversos materiais como, tecidos, bonecos, palitoches, fantoches, para que seja prazeroso, lúdico, de grande

aprendizado.

Ø  Pátio/Quadra/Gramado - Serão os ambientes de muita exploração, entretanto levando em conta todos os cuidados necessários, seguindo os protocolos sanitários de saúde. Realizando atividades lúdicas,

envolvendo diversas experiências, como água, terra, fogo(sombra) e o ar. Também os matérias não estruturados serão de grandes possibilidades para dar segmento em nosso projeto. Todas as propostas

de atividades, seja pelas educadoras ou crianças, nós precisamos ter um olhar atento, uma nova postura para concluirmos juntos, qual a melhor forma, e se está sendo adequada neste momento que

estamos vivenciando, mas nunca deixando de lado seus direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Ø  Parque – É o momento mais esperado pelas crianças, onde elas se sentem livres para brincar, criar e expressar seus sentimentos, eles são muito importantes e essenciais para o desenvolvimento das

crianças. Mais do que somente um passatempo, o parque ajuda na coordenação motora, na socialização e na percepção de mundo que tem a sua volta. E um momento de escuta atenta e um olhar

sensível, para nós educadores observarmos as crianças neste momento tão rico de aprendizagens.

Ø  Alimentações – Propor para as crianças um lugar fixo para sentar à mesa, com distanciamento e nós educadoras precisamos observar, não precisa forçar e sim oferecer e deixar as crianças se servirem,

pois, a alimentação também é lugar de afeto e precisamos propor tranquilidade. A importância de uma boa alimentação, não é comer em grande quantidade e sim a qualidade dos alimentos, se estão

ingerindo saladas, frutas e legumes. Caso recuse, perguntar se já experimentou. Envolvê-las no significado dos alimentos, trabalhando com as crianças de onde vêm. Ter o contato com a terra ajuda na

relação da

    

 

alimentação. Propor que os momentos dos lanches sejam em diversos ambientes da escola.

 

METODOLOGIA

·         Roda de conversa;

·         Ateliês;

·         Correspondência;

·         Livro da Vida;

·         Exposições.

NOSSAS PESQUISAS E INSVETIGAÇÕES

·         Vocês sabiam que existem animais aquáticos, selvagens, domésticos, anfíbios e aves?

·         Vocês sabiam também, que existem animais que têm pelos, penas e escamas?

·         Vocês sabiam que tem animais com quatro patas, duas patas?

·         Vocês sabiam que tem animais que são carnívoros (carne) e outros herbívoros (vegetais)?

·         Vocês sabiam que os pelos dos animais servem para protegê-los, como se fosse suas roupas ou um cobertor?

·          Escolha do nome da turma, foi através do interesse que as crianças têm por animais nesta fase, com isso pretendemos trabalhar a diversidade de animais para que tenham uma visão ampla,

conhecendo a utilidade dos animais, saber identificar alguns animais selvagens, domésticos, entre outros. Desenvolver a imaginação e a criatividade.

 

TURMA DOS BICHOS

Indagações sobre o tema

·         Onde vivem os animais domésticos?

·         Existe animais domésticos com penas?

·         O que eles comem?

·         Como nascem?

·         Como eles são?

·         E os animais selvagens?
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·         As Aves?

·         Os animais fazem sombra com o seu corpo?

·         Eles tomam banho? E bebem água?

·         Onde eles dormem?

·         Existem animais com as orelhas grandes?

·         Todos animais tem rabo?

·         Os animais também brincam?

 

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

O eu, o outro e o nós

·         Rodas de histórias;

·         Registro do livro da vida;

·         Relacionar com as famílias para solicitar alguns relatos sobre o isolamento e sua convivência;

·         Cuidar da higiene, envolvendo a valorização de seus pertences e o cuidado com os colegas;

·         Valorizar as áreas externas, permitindo a exploração e o contato com os animais e a natureza, respeitando o espaço e o momento de cada um.

·         Explorar a luz/sombra de diversos objetos;

·         Explorar o espelho ajudam no desenvolvimento da criança;

·         Envolver atitudes e ações sobre o outro e a si próprio.

Escuta, fala, pensamento e imaginação

·         Confecção da plaquinha com a foto e o nome;

·         Ouvir as histórias: Cãozinho, como você se sente? Edição Ciranda Cultural. As aventuras de pimpa em hora de se cuidar. Astor, a águia de Paul Fleming e Jon Goode.

A Cigarra e a Formiga de Roberto Belli. A Galinha do vizinho bota ovo amarelinho de Bia Villela. E o dente ainda doía de Ana Terra.

·         Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.

·         Criar e contar histórias oralmente, com base nas imagens que iremos trabalhar

·         Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros, como parlendas, tirinhas, notícias, histórias de aventura, etc.

·         Manusear diferentes instrumentos e confeccionados com materiais não estruturados.

·         Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens de animais, elementos, entre outros;

·         Dialogar com as crianças, deixando-as se expressarem seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

·         Contagem de crianças, objetos, livros, tampinhas etc., em contextos diversos;

·         Explorar e descrever semelhanças e diferenças;

·         Relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômeno naturais.

·         Auxiliar no cuidado com as plantas e animais nos espaços da escola e fora.

·         Envolver tampinhas pets, entre outros materiais, com pegadores, para trabalhar a pinça.

·         Envolver caixas e potes com diversos materiais para trabalhar a noção de muito/pouco, fora/dentro e maior/menor.

·         Explorar os materiais não estruturados com tampas, para que as crianças exerçam movimentos de rosquear.

Traços, sons, cores e formas

·         Releitura dos animais, através de materiais não estruturados e elementos da natureza;
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·         Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos musicais;

·         Utilizar várias fontes sonoras no ambiente, como brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;

·         Disponibilizar materiais variados com possibilidade de manipulação, como argila, massa de modelar, explorando as cores, texturas e formas.

·         Envolver diversas musicas infantis, incluindo Pé de Sonho/ Que bicho será? Animais da Fazenda, que irá interligar com o nosso projeto.

Corpo, gestos e movimentos

·        Circuito com cordas, travesseiros, mesa e cadeiras;

·        Contação de história com objetos que temos dentro de casa, como pano, fralda, toalha e incluindo rolinhos de papel.

·         Explorar o movimentos também com mímicas de animais, entre outros;

·         Propor o movimento de seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente/atrás, alto/baixo, dentro/fora, pular, saltar, dançar etc., envolvendo nas brincadeiras e atividades;

·        Demonstrar gradativamente a independência com o cuidado do seu corpo;

·         Praticar as habilidades manuais, adquiridas no controle de desenhar, pintar, rasgar, folhear, etc.

·         Realizar gestos e movimentos diversos.

 

AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á por meio da observação contínua de todas as vivências, inicialmente de forma remota.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Rosset, J.M.; Rizzi, M.A.; Webster, M.H. Educação Infantil: um mundo de janelas abertas. Tempo de creche. Editora, Edelbra. Edição, 1. 2018.

Proença, A.M. Prática Docente: a abordagem de Reggio Emilia e o trabalho com projetos, portfólios e redes formativas. São Paulo: Panda Educação, 2018.

Ostetto, L.E. Registros na educação infantil: pesquisa e prática pedagógica. Campinas, SP. Editora, Papirus. Edição, 1.2017.

Costa, L.O. Educação, cuidado e desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2020.

Fochi, P. O brincar heurístico na creche. Porto Alegre, RS. OBECI. Edição, 1.2018.

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Sem criança público-alvo da Educação Especial 

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001999 - TAMIRES PRISCILA DE SOUZA

PROJETO DA SALA - DESCOBRINDO O MUNDO DAS CORES

 

“A criança responde as impressões que as coisas

lhe causam com gestos dirigidos a ela”.  

(Henri wallon).

 

 PROJETO DA SALA: DESCOBRINDO O MUNDO DAS CORES

NOME DA TURMA: ARCO IRIS
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AG II C

 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

A turma do AG II C é composta por 28 crianças, sendo elas de idade de 2 á 3 anos. As responsáveis pela sala será Tamires (como professora), Dirce e Camila (como monitoras).

Ainda não está previsto por lei uma retomada presencial da rotina desta faixa etária, assim de forma hibrida, buscaremos acolher nossa turminha e familiares.

Pensando no bem estar dos alunos e as famílias, foi elaborado um projeto nomeado “Ombro amigo", no qual entramos em contato com os pais, para que eles nos conhecessem e vice versa. Por meio da

ferramenta meet, conhecei  um pouco nossos alunos. Esta turminha possui uma  curiosidade imensa de todos os pequenos, em falar e expor suas ideias (em brinquedos e brincadeiras). Vimos Assim uma

turminha com um grande desejo de serem descobridores de novas histórias .

ACOLHIMENTO DOS ALUNOS E FAMILIAS

O que é acolher? No latim acolher significa: Recolher, retirar, abrigar, hospedar, apoiar, aceitar e sobreviver em coletividade. Começamos o ano de 2021 (apesar de não perto) com este sentimento de acolher

nossas crianças, e retirar delas um sorriso ao ver em seu celular oucomputador, a imagem e fala do grupo Abrace.

Desta forma acolhedora buscaremos dentro do nosso projeto anual “ DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA, INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADES NO CHÃO DA ESCOLA” instigar descobertas de um

mundo de possibilidades em casa, pautando também na descoberta e investigação do mundo das cores.

 

OBJETIVO ESPECIFICO

Manter o vínculo afetivo com os alunos, por meio de vídeos e conversas via (meet, telegrama, zoom e etc). Acolhendo também de forma hibrida.

 

ROTINA DE APRENDIZAGEM POR MEIO DE VÍDEOS

DE INTERAÇÃO

●       Apresentação da professora e monitoras;

●       Apresentação do projeto norteador;

●       Apresentação dos alunos da turma;

●       Investigação de possibilidades dentro de casa;

●       Brincadeiras com materiais não estruturados;

●       Investigação de possibilidades na área externa de casa;

●       Plantação da florzinha do amor;

●       Apresentação das cores do arco-íris;

●       Apresentação do nome da turma;

METODOLOGIA

 

●       Roda de conversas;

●       Ateliês;

●       Livro da vida;

●       Vídeos dinâmicos;

●       Experiências.

●       Culinária;

●       Contação de história;

●       Teatros;

●       Encontros via meet (projeto ombro amigo);
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NOSSAS PESQUISAS/INVESTIGAÇÕES

�      Pesquisa sobre as cores do arco-íris;

�      Misturas de cores para formar outras;

�      Culinária divertida;

�      Possibilidades de cores dentro e fora da minha casa;

�      Lembranças afetivas da nossa escola;

 

 TURMA DO ARCO- IRIS/ INDAGAÇÕES

�      Onde encontramos as cores do arco-íris?

�      Ao seu redor qual você vê?

�      Você sabia que se misturarmos duas cores, formamos outra?

�      Que cor tem no seu prato no almoço?

�      Vamos fazer nosso arco-íris no quintal de casa?

�      Vamos recordar as cores dos brinquedos da nossa creche?

�      Vamos fazer algumas culinárias divertidas?

 

MATERIAIS UTILIZADOS

 

- PARA AS CULINÁRIAS:

Gelatina colorida

●       Diferentes cores de gelatina;

Um prato bem colorido e saudável:

●       Alface;

●       Tomate;

●       E diferentes tipos de alimentos (que tiverem em casa);

 

-EXPERIÊNCIAS:

Garrafa mágica das cores:

●       Garrafa pet;

●       Corantes: azul, amarelo e vermelho;

●       Água

●       Um pedaço de papel ou algodão;

 

As cores no prato:

●       Prato de vidro;

●       Um pouco de leite;

●       Corante: das cores que preferir;

●       Cotonete;
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●       Detergente;

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

Poema da CECILIA MEIRELES “ARCO IRIS”

●       Teatro das professoras da turma;

 

ATIVIDADES COM MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS?

 

●       Caçando em casa as cores do arco íris;

●       Potes, panos, flores e etc.

 

ESTRATÉGIAS

“O eu o outro e nós”

- Contação de história;

- Registro no livro da vida.

- Ateliê (materiais não estruturados);

 

“Corpo, gestos e movimentos”

- Experimentos com diferentes materiais;

- Caçada a diferentes materiais para formar o arco íris;

- Culinária divertida;

- Músicas que envolva o dado tema;

 

“Traços, sons, cores e formas”

- Reconhecimento do que é um arco íris;

- Músicas que envolva o dado tema;

- Quais são as cores do arco íris?

- Como é formado um arco íris?

- Teatros sobre o tema.

 

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”

- A criança com pesquisadora e engajadora;

- Descobertas de um mundo de possibilidades por meio das cores;

- Imaginar- se em um arco íris

 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”

- Comparar diferentes cores;

- O arco íris é formado em qual tempo climático (frio, sol, calor, chuva)

- Quantas cores há no arco íris?
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- Em qual transformação ele apareci?

- Transformações das cores por meio das experiências e culinária;

 

AVALIAÇÃO

A avaliação se dará por toda vivência e experiência da criança, dentro das propostas abordadas, inicialmente de forma remota.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

BRASIL, Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica 2017.BRASIL.

 

https://mensagem.online/autor/henri_wallon: Acesso em 05/03/2021 ás 15:58h

 

 

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Sem criança público-alvo da Educação Especial 

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001676 - MARISA TOURINHO NUNES DE SOUZA

 

PLANEJAMENTO AGRUPAMENTO IID
Tema: Descobrindo o mundo no Quintal

 

 “ O amor, o cuidado devem cercar a criança como um banho agradável, uniforme e quente. A criança deve sentir constantemente que a amamos, que está protegida e que
cuidamos dela para que nada de ruim aconteça com ela.”

(Emmi Pikler)

CARACTERISTICA DA TURMA

A nossa turma é composta por 28 crianças sendo 15 meninas e 13 meninos, com faixa etária de 2 anos e 4 meses a 3 anos e 5 meses. Nosso primeiro contato se deu de forma via Google Meet através do Projeto

Ombro Amigo onde podemos conhecer as famílias e interagir com as crianças.  A turma demostrou ser participativa, questionadora, curiosa, interessadas e pouca demonstraram timidez. Esse comportamento ficou

bem visível quando apresentamos o projeto da sala “Descobrindo o mundo no quintal”, onde as crianças por espontaneidade e sem timidez nos relataram o que tinham no quintal de suas casas. A participação das

crianças demonstraram o quanto essa sala é ativa e alegre.

 

ACOLHIMENTO DE FORMA HIBRIDA

O acolhimento do agrupamento IID se deu de forma hibrida onde as crianças foram acolhidas por meios de três vídeos de interação. O primeiro vídeo foi a apresentação da professora e monitoras, o tema norteador

do ano, a faixa etária e também a apresentação de cada crianças da turma. O segundo vídeo foi apresentado duas atividades para fazer dentro de casa utilizando materiais que

 

tem na casa e na cozinha. O terceiro vídeo foi explorar o jardim de casa, do condomínio da rua onde mora. Desta atividade, surgiu duas possibilidades, procurar objetos da natureza como folhas, pedras, gravetos e

sementes e criar figuras de animais feitos com materiais da natureza.
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EXPECTATIVA QUANTO AO PROJETO

O Tema “Descobrindo o mundo no Quintal”, tem como objetivo, possibilitar que a criança encontre no espaço da sua casa do lado de fora a possibilidade de criar, planejar, imaginar, investigar e explorar.  A criança

desde pequena apresenta uma ligação natural com os elementos da natureza, que se tornam seus brinquedos preferidos, elas tem um verdadeiro fascínio pelos espaços externos porque são lugares de liberdade. A

criança em contato com a diversidade de materiais é um disparador de brincadeiras e pesquisas de infinitas formas, texturas, tamanhos, pesos, misturas, cheiros, cores, sabores, sons e durezas. Cada combinação

propõe diferentes desafios que favorecem o desenvolvimento e habilidades da criança.

O tema a ser desenvolvido com esta turma será trabalhado com base no acolhimento, explorações, interações e sensações como um todo.  A proposta é trabalhar o que tem no quintal da casas das crianças e o que

tem no espaço da escola. Trabalharemos também mostrando as diferenças entre o quintal, da casa da tia Marisa com o quintal da tia Cris e o quintal da tia Nayara. Assim fazendo com que a criança tenha contato e

conhecimento no que tem em cada quintal, sendo assim possível trabalhar as familiaridades e as diferenças encontradas no quintal. A princípio iremos explorar: Cores, quantidade, formas, texturas, músicas,

movimentos, fenômenos da natureza chuva, sol, frio... A minha expectativa é que a criança tenha vontade de descobrir o mundo a sua volta tendo como ferramentas o criar, reinventar e produzir de uma forma

prazerosa.

 

 

A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Educação Infantil na vida da criança, é uma das etapas mais importantes, pois é onde ela começa ás experiências de vida, onde aprende a conviver com as diferenças, e onde começa as grandes descobertas do

conhecimento. Essa etapa é o fundamento do processo educacional, sendo de extrema importância para a socialização das crianças, e o desenvolvimento das habilidades e laços afetivos. Através do lúdico, aprende-

se a linguagem oral, a linguagem escrita e a linguagem matemática. A educação infantil é o alicerce para a vida do indivíduo, preparando-o para o futuro. 

 “Se você não voltar a ser como uma criança...” não entrará no reino encantado da pedagogia... Em vez de procurar esquecer a infância, acostuma-se a revivê-la; reviva-a
com os alunos, procurando compreender as possíveis diferenças originadas pela diversidade.

(CÉLESTIN FREINET)

O brincar é fundamental para aprendizagem integral da criança, elas precisam explorar, subir, descer, escalar, tocar, correr, sentir, ou seja, a criança precisa de equilíbrio para ter habilidades de escuta, escrita e

atenção ao assimilar os conteúdos. Precisa correr livremente nos parques, pátios, quadra e campos, interagir com o outro, para adquirir autonomia.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida.

ROTINA DE APRENDIZAGEM

A rotina de aprendizagens por meio dos vídeos de interações teve início depois de várias reuniões entre a professora e as monitoras para discutir e organizar como se daria o início das apresentações de forma hibrida.

Nossas reuniões foram feitas pelo Google Meet e via Whatsapp onde construímos juntas com pesquisas o tema da turma da sala, também onde gravamos vídeo de boas vinda, com a apresentação da

professora e das monitoras apresentando a turma da sala com foto de cada criança, outro vídeo foi de apresentação do tema norteador de 2021 e outro vídeos com brincadeiras dentro e fora de casa estes vídeos foram

encaminhados e postados nas redes sociais da escola.

O Projeto norteador Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no chão da nossa escola, foi escolhido através de muitos estudos, leituras dos livros Brinquedos no Chão e Janelas de portas

abertas, lives, contribuições e escutas das educadoras durante nossas formações online. Com certeza 2020 nos permitiu enxergar o quanto a escola, vai além dos muros da escola e da folha A4.

 A Roda de conversa é um momento acolhedor em que sentamos com as crianças para ouvi-las e instiga-las onde é possível a criança desenvolver a comunicação, autonomia, o respeito a diversidade, o desenvolvimento

da imaginação dentre outras possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem. Isto se faz necessário neste momento de distanciamento, continuar a despertar a curiosidade.  Iniciamos a roda de conversa com a

música Bom dia e contação de história, depois fazemos a chamadinha com as plaquinhas contendo foto e nome das crianças, até que a criança relacione sua foto com o nome e identifique qual turma ela está em seguida

é apresentado o calendário com dia mês e ano e qual estação estamos e também como está o dia hoje (sol, chuva, calor ou frio). Estas atividades serão realizadas através de

vídeos interativos podendo ser realizada no nosso quintal de casa para que a criança possa visualizar a proposta.

A realização da Roda de história é uma fonte enriquecedora de aprendizagem, possibilitando a socialização e ampliando repertório linguístico e a concentração. É um recurso muito utilizado para contar histórias para

encantar as crianças e envolve-las na literatura oral e escrita. Para este tema vamos priorizar o acolhimento e utilizar livros adequados e curtos com ilustrações e texto que favoreça a

compreensão. As histórias serão relacionadas a afeto, respeito e saudade.   Como o livro “dos Sentimentos” e também a história “De onde vem os sentimentos”. No momento da história vamos usar alguns recursos para

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/06/2021 09:46:59   Página 78 de 125



envolver as crianças, utilizaremos a reprodução de sons que são parte do enredo, batidas de porta, vento, imitar animais e músicas, gestos e se mover, pular e dançar.

 

METODOLOGIA:

 

Roda de conversa

Ateliê

Livro da vida

Texto livre

Música, Ritmo e Parlenda

Exposição organizadas pelas crianças.

ESTRATÉGIAS E VIVENCIAS 

 

O eu, o outro e o nós  

Trabalhar conceitos dos fenômenos da natureza (chuva, sol, temporal, frio...)

Observar   a diferenças de quintal

O que tem no meu quintal?

Curiosidade Bichinhos de jardim;

Exploração da áreas externas da creche, e aguçar curiosidades;

Identidade da criança

Cinco sentidos;

Brincadeira musical com nome

Roda de historia

Leitura de imagens

Parlendas e adivinhações

Jogos simbólicos – cotidiano familiar

 
Corpo, gestos e movimentos

Festa a fantasia;

Brincadeiras com regras, noção de tempo e espaço Ex: amarelinhas e circuito

Exploração dos parques, quintal, pátios e quadra através do brincar;

Música que envolva parte do corpo;

Ensaios para a festa Junina;

Desafios de transição: engatinhar, ficar de pé e andar, baixar, levantar, subir, descer

Expressões faciais

Brincar com sombras e imitações

Yoga

 

Traços, sons, cores e formas

 

Desenhos livres;

Pintura com tintas comestíveis;

Pintura ao ar livre;

Experimentação e culinária

Piquenique  no quintal

Desenho de interferência;

Modelagem com argila ou massinha ( receita de massa caseira)

Desenho em baixo da mesa;
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Desenho do corpo e montagem com roupas

Apresentar artista, pintura e obras

Confecção dos adereções e decoração para a festa Junina e encerramento.

Apreciar diferentes informações por meio de imagens ponto, linha, forma,   cor, volume...

 

 

Escuta, fala, pensamento e manipulação

Roda de conversa;

Roda de histórias ao ar livre;

Registros o livro da vida.

Caixa surpresa;

Teatro com fantoche;

Explorar a terra, água, quente, frio,

Cantar e dançar sentir a música;

Baile de fantasias;

Confecção do crachá com foto da chamadinha;

Semana literária com o livro “......”

Recorte e colagens

Pesquisa de sons da natureza

Construção de cabanas

Apresentar diferentes ritmos e canções

Confecção de instrumentos musical

 

Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações

 

Registros no livro da vida

Música de Numerais de 1 a 10;

Música das formas geométricas;

Atividade de distribuição ordenar, classificar e comparar;

Representar a coleção de materiais encontrado no quintal : pedras, gravetos, folhas e sementes.

Brincadeiras com regras, noção de tempo e espaço ex: amarelinhas

AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á por meio da observação continua de todas as vivencias, registros do livro da vida e registros fotográficos, inicialmente de forma remota.

 

  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 

BNCC – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
 
Planejamento Anual norteador 2020 - “Matemática no cotidiano das crianças”, da Abracesolidário.
 
FREINET, Célestin. Pedagogia do bom senso
 
Ammi  Pikler. Movimentopikleriano/educaçãoparapaz
 
Joyce Menasce Rosset Maria Angela Rizzi Maria Helena Webster. (2017). Educação Infantil Um mundo de janelas abertas Tempo de cheche. Editira Edelbra.

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Sem criança publico alvo de educação especial neste sala.  

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil
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Professor: 905001684 - ZILDENE DUARTE BASTOS

                         “O relacionamento combina cuidado respeitoso, juntamente

                                              com o respeito às necessidade de movimento no ritmo

                                              da criança.” ( EMMI PIKLER))

 
De onde vem as árvores?

 

  Caracterização da turma

A turma do Agrupamento IIE é composta por 28 crianças bem pequenas de (1ano e 7 meses a 3 anos), a principio a turminha demonstrou serem alegres, participativos, ativos e cooperativos, nesta fase as

crianças estão em processo quanto ao desenvolvimento da oralidade de se comunicam por meio de gestos, movimentos corporais e frases incompletas, estão também na fase de muitas descobertas,

curiosidade, exploração e desenvolvendo sua autonomia, cabe a nós educadores  proporcioná-las e oportunizá-las com espaços adequados para seus movimentos livres, ambientes que instiguem suas

descobertas, pesquisas, indagações e curiosidade           

Acolhimento das crianças 

 Sou a professora Zildene do agrupamento IIE, juntamente com as monitoras Fernanda e Shirley, nesse momento de pandemia, onde o distanciamento social ainda é a melhor forma de prevenção ao contágio

do corona vírus, acolhemos as crianças de forma remota através de vídeos de boas vindas e apresentação das educadoras e crianças e vídeos de sugestões de atividades que podem ser realizadas em casa.

Se antes o acolhimento já se fazia essencial para a formação de vínculo, autonomia e autoconfiança da criança, agora precisamos acolher essas crianças com um olhar sensível afetuoso, respeitando,

compreendendo e acolhendo seus medos, suas angustias e dúvidas. O nosso primeiro encontro virtual, foi realizado individualmente com cada família e criança.

 através da plataforma Google Meet, o que nos permitiu conhecer um pouquinho da rotina de cada criança, iniciar uma construção de vínculos afetivos e manter aqueles já construídos anteriormente.

Com base no projeto da creche Abracesolidário “Desenhando nossa história investigando um mundo de possibilidades no chão da nossa escola”, que nos norteia e nos leva a refletir sobre nossas práticas e

ações como educadoras, à aplicar a pedagogia da escuta, do bom senso, tendo como foco a criança respeitando suas escolhas e fazendo valer seus direitos de aprendizagem segundo a BNCC.

A infância é a fase em que a criança se desenvolve, descobre o mundo e forma sua personalidade, sendo assim a brincadeira é essencial no processo de desenvolvimento na formação do ser.

 Quando brinca, a criança assimila o mundo a sua maneira, em compromisso com a realidade, pois sua maneira de interação com o objeto não depende da natureza do
objeto, mas da função que a criança lhe atribui, (JEAN PIAGET )                                                                                                                                                                    
                                        

Objetivos específicos:

         Manter o vínculo afetivo e acolhedor de forma hibrida:

Rotina de aprendizagem por meio dos vídeos de interação:

         Vídeo de boas vindas e apresentação das educadoras e crianças do grupo;

         Roda de conversa, com música, calendário, chamadinha e troca de experiências do dia a dia das crianças;

         Roda de história: histórias relacionadas a sentimentos, respeito, saudade e natureza;

         Exploração dos espaços externos da escola ( parque, bosque, pátio e quadra);

Metodologia;

         Roda de conversa;

         Ateliê:

         Roda de história;

         Livro da vida;

Nossas pesquisas e investigações:

         Vocês sabem de onde vêm as árvores?

         Vocês sabem de onde vêm as flores?

         Vocês sabem de onde vêm as frutas?
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Turma da Árvore

         Essa árvore é grande ou pequena?

         Onde encontramos as árvores?

         Que cor são suas folhas?

 

Estratégias e vivências

O eu o outro e o nós

·         Roda de conversa

·         Colagem com tinta guache na cartolina;

·         Registro no livro da vida;

·         Colagem com folhas;

·         Conhecendo as diferentes tonalidades das folhas;

·         Conhecendo os diferentes formatos de folhas;

Corpo, gestos e movimentos;

·         Música: Essa árvore tão bonita;

·         Circuito: andando na corda:

·         Brincando de passear no jardim (imitando os bichinhos de jardim);

·         Pular corda;

·         Brincando de cabana:

·         Brincadeiras: Dentro fora, vivo ou morto;

Traços, sons, cores e formas:

·         Desenho livre com carvão;

·         Confecção de instrumentos musicais utilizando  materiais recicláveis;

·         Colagem com elementos da natureza (pedrinhas, gravetos e folhas);

·         Adivinhar o objeto que está dentro da caixa;

Escuta, fala pensamento e imaginação;

 

 

 

·         Roda de história (Livro: A última árvore da cidade)

·         Onde fica a cidade? E quem mora lá?

·         O que aconteceu com as outras árvores?

·         O que acontece se não cuidarmos das árvores?

·         História com fantoches ( sobre cuidados com a natureza);

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:

·         Contagem dos amigos;

·         Calendário (ano, mês, semana e ida);

·         Boliche com garrafas pet;

·         Jogos (quebra cabeça, encaixe  memória);

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/06/2021 09:46:59   Página 82 de 125



Avaliação:

·         A avaliação se dá por meio da observação contínua de todas as vivências, inicialmente de forma remota.

 

Referências bibliográficas:

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Etapa da Educação Infantil. Brasília: Ministério da Educação. 2017. Disponível em:\\basenacionalcomum.mec.gov.br\base#infantil.

 

JOYCE, M. ROSSET. Educação Infantil: Práticas comentadas para inspirar. Formação do professor de Educação Infantil. PNLD, 2019, 2020, 2021.

 

NOVA ESCOLA. www,novaescola.org.br  acesso em: 09\03\2021.

 

 

                                                                         

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Sem criança público-alvo da Educação Especial 

F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001675 - LIGIA TELES BRITO

Criar, transformar e investigar através de uma nova perspectiva - As mil e uma possibilidades através de uma "caixa surpresa".

  
“Crianças são seres de grande capacidade de adaptação. Quando novas situações lhe são apresentadas com coerência,
equilíbrio e afeto, sobretudo por adultos que elas amam e confiam, por mais que mostrem estranheza ou receio inicialmente,
aos poucos se adaptam e novas aprendizagens ocorrem, tanto cognitivas como emocionais.” Fonte: Catraca Livre. Por: Rosana
Marin.

 

Nossa turma do AG II F é composta por 28 crianças, sendo elas, 12 meninas e 16 meninos, com idades entre 1 ano e 10 meses a 4 anos. 

O nosso contato com as crianças está sendo através das chamadas de vídeo via whatsapp. Apesar dos encontros serem breves, conseguimos informações que foram nítidas para
percebermos algumas características da turma. Conseguimos observar  que são crianças bem comunicativas e questionadoras.

O ano de 2020 foi atípico e intenso, no qual nos causou um misto de sentimentos, mas apesar de tudo, foi também um ano de muitos aprendizados. Aprendemos a valorizar as
pequenas coisas e a considerar o quanto nossas ações afetam os outros. Foi necessário nos adaptarmos a nova realidade e ao “novo normal”.

O planejamento do ano letivo de 2021 da Creche Abrace solidário propõe a execução do projeto Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no
chão da nossa Escola. Sendo assim, pensando nesse cenário de pandemia, onde as crianças ficaram por um longo período em casa, e os pais tiveram que se reinventar, criando
diversas possibilidades com os pequenos, nós Educadoras do AG II F pensamos em criar mil e uma possibilidades através de uma caixa. O foco principal desse tema é contribuir para
que as crianças ampliem seus conhecimentos, descobrindo a diversidade de materiais e objetos que possam existir dentro uma caixa surpresa, favorecendo a criatividade e
imaginação, uma vez que promove a criação de várias possibilidades, construções e transformações desses materiais e objetos no que quiser, colaborando também com a autoria da
criança.

 

NOSSOS PRINCÍPIOS

Liberdade de escolha, livre expressão, democracia e autonomia.

 

INSTRUMENTOS QUE REGEM NOSSA PRÁTICA
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Acolhimento, primeiro momento de nosso dia. Receber as crianças no momento de chegada, com alegria e entusiasmo.

Roda de conversa, é nosso segundo momento do dia, na qual realizamos acordos coletivos, discutirmos sobre os nossos projetos e atividades do dia, novidades e registro do
cotidiano no livro da vida. Ao final do dia também realizamos esta prática para que o grupo avalie os acontecimentos, reveja atitudes e combinados que podemos melhorar.

Livro da vida, é um lugar que cada turma registra o vivido na escola. Relata acontecimentos referente ao projeto, novidades e algumas ideias que surgem na roda de conversa, bem
como no dia-dia.

Texto livre liberdade em narrar acontecimentos significativos para si, autonomia em criar,
recriar e compartilhar com todos por meio da escrita livre.

Correspondência, o ato de se corresponder através da comunicação utilizando os de desenhos e escrita. A autonomia em poder relatar as mais diversas curiosidades que
acontecem de um grupo para outro.

Ateliês, contemplam todas as linguagens, através da leitura/biblioteca, elementos naturais- folhas, pedras, gravetos, argila e areia, colagem/modelagem/recorte, pintura com
diferentes materiais, escrita livre, desenho, jogos de encaixes, materiais não estruturados-garrafas, potes de vários tamanhos, colheres e cestos.

 

Os ateliês trabalhados serão:

         Pintura;

         Jogos de encaixes;

         Colagem/recorte;

         Elementos naturais – folhas, pedras, gravetos, argila e areia.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma híbrida. 

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VÍDEOS DE INTERAÇÃO

Apresentação das educadoras Professora e monitora;
Apresentar o tema norteador do ano;
Apresentar o nome da turma;
Explorar a contação de histórias e poemas relacionados ao afeto e surpresas na caixa.

METODOLOGIA

Proposta dos ateliês;  
Livro da Vida;
Correspondência;
Contextos investigativos com materiais não estruturados.

NOSSAS PESQUISAS E INVESTIGAÇÕES

Vocês sabem de onde vem a caixa?
Existem vários tamanhos de caixas?
Conhecer a caixa;
Quais possibilidades a caixa nos proporciona?
O que podemos construir com a caixa?
O que está dentro da caixa?
Que tipo de material podemos utilizar para construir um barco, carro, avião etc.

TURMA DA CAIXA

O que é uma caixa?
Que novidade a caixa vai trazer para nós hoje?
O que tem dentro da caixa de vocês?
Qual o tamanho da sua caixa em casa? 
 

ESTRATÉGIAS E VIVENCIAS

“O eu, o outro e o nós” (EO)

         Explorar o espaço da escola;

         Descrever suas próprias características e as de seus familiares;

         Escolher um ateliê que tiverem mais afinidade;

         Brincadeiras com o corpo; Exemplo: Morto vivo.
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         Explorar as diferenças, podendo ser trabalhada na hora da chamadinha.

 

“Corpo, gestos e movimento” (CG)

 

         Músicas e dança;

         Brincadeiras de mímica;

         Brincadeiras que envolva as noções de espaço;

         Circuitos;

         Caça ao tesouro.

 

“Traços, sons, cores e formas” (TS)

         Pintura com tinta guache;

         Colagem;

         Criar objetos com argila;

         Criar possibilidades sensoriais;

         Identificar diferentes sons.

 

“Escuta, fala, pensamento e imaginação” (EF)

Criar e contar histórias;
Roda de conversa;
Brincadeiras ao ar livre;
Explorar outros tipos de linguagens.

 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” (ET)

 

Propor situações para as crianças construírem conhecimentos sobre medidas de objetos, de pessoas e espaços;
Criar um calendário com as crianças;
Trabalhar as alterações do clima

PRODUTO FINAL

Montar um kit individual com materiais não estruturados. Dentro do kit irá conter uma carta explicativa mostrando a intenção dos materiais, que será construir uma caixa baseada
em cima do nosso projeto.

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

 

CATRACA LIVRE - Como será o retorno às aulas da educação infantil? Disponível em: https://catracalivre.com.br/quem-inova/como-sera-o-retorno-as-aulas-da-
educacao-infantil/. Acesso em: 14 de fevereiro de 2021.

 

 

 

F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO
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Sem criança público-alvo da Educação Especial 

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001364 - ROSANA APARECIDA ROSSI

PROJETO DA SALA: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES ATRAVÉS DOS ELEMENTOS

NOME DA TURMA: ENCANTADOS

A educação infantil é aquela que deve possibilitar um desenvolvimento amplo e dinâmico no período sociomotor. (Jean Piaget)

 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

 

Minha turma é composta por 32 crianças, sendo 14 meninas e 18 meninos .Diante do plano de retorno a turma será dividida em media  por 15 crianças por dia, as crianças irão

usar uma pulseira na cor verde e laranja para uma melhor organização e garantido assim o distanciamento e todos os protocolos para uma boa convivência. A escolha não será feita

pela professora e monitora e sim pela equipe pedagógica, usando critérios de meios de transporte e a necessidade.

É uma turma que estamos conhecendo agora com crianças de 3 a 4 anos e que passaram por um período de isolamento de convívio escolar devido ao quadro de Pandemia do

Covid-19 e que ainda estamos vivenciando.

Tivemos um primeiro contato com uma parte da turma através de via vídeo chamadas (whatsapp), onde pudemos observar que são crianças saudáveis, alegres, alguns bem tímidos

e outros bem comunicativos. De um modo geral,  nos receberam muito bem e foi bem positivo o nosso primeiro encontro.

Procuramos voltar à rotina escolar buscando esse novo tempo de convivência e construção de uma  adaptação afetiva e cautelosa por qual todas passarão nesse novo olhar e

momento para a educação

Para auxiliar nas atividades pedagógicas e com a rotina conto a monitora Alessandra , uma parceira na sala, presente em todas as decisões , regras e mudanças conto com sua

opinião e juntas decidimos que caminhos percorrer.

ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DE FORMA HIBRIDA

Eu sou Rosana professora da turma do AGlll A, junto com a  monitora Alessandra neste momento que estamos passando nosso acolhimento será feito de forma remota através de 

vídeos que serão postados nas redes sociais  e presencial. Seguindo todas as orientações do protocolo de retorno.

De forma hibrida  iremos interagir com as crianças sobre nosso projeto DESENHANDO NOSSA HISTORIA,INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE,NO CHAO DA NOSSA

ESCOLA, este foi pensado como podemos enxergar as descobertas no dia a dia mesmo  não estando diariamente juntos fisicamente, mas através das redes sociais iremos descobrir

juntos todas as  possibilidades das descobertas.

É na educação infantil que a criança constrói suas vivências e experiências tanto pessoais como sociais. Ali ela consegue desenvolver através das brincadeiras e com a diversidade seus sonhos e
até mesmo suas frustações, aprendendo a amadurecer seu processo de desenvolvimento e aprendizagem no decorrer da sua vida (Jean Piaget)

 

OBJETIVO ESPECIFICO

Manter o vinculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida

 

METODOLOGIA

●       Roda de conversa;
●       Ateliês;
●       livro da vida;

●       exposição organizada pelas crianças.

NOSSAS PESQUISAS /INVESTIGAÇÕES :

✔      Pesquisa sobre os quatro elementos da natureza: agua, terra, fogo e ar;
✔      Pesquisa de experimentação de texturas;

✔      Exploração da transformação de materiais;
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TURMA DOS ENCATADOS

●       Agua (por que a água e mole e gelada?)

●       Fogo e amarelo e quente?

●       Por que a pedra e tão pesada?

 

MATERIAIS NECESSARIOS :

-Cola, tesoura, canetinha ,lápis de cor, lápis grafite ,papel pardo ,folha sulfite A3,folha sulfite A4,farinha de trigo, anilina de varias cores ,sementes, vasos pequenos

“Todos os materiais antes de serem utilizados serão higienizados conforme a orientação dada ,assim como os ambientes “

ESTRATÉGIAS
 
 
O eu ,o outro e  o nós 
-Pesquisa sobre os quatro elementos da natureza: agua, terra, fogo e ar;
-Pesquisa e experimentação de texturas , planos e formas
-Explorar
-Olhar ao redor
 

Corpo, gestos e movimentos 
-Incentivo e reconhecimento de brincadeiras com materiais não estruturados;
-Uso de diferentes linguagens :colagem, fotografia, musica e teatro para expressar-se
-Valorizar as pesquisas do corpo :alcançar e equilibrar-se ;
-Corpo como comunicador :gestos e movimentos expressivos.
 
Traços ,sons,cores e formas 
-Pesquisa e experimentação;
-Exploração e transformação de materiais ;
-Faz de conta e encenação.
 
Escuta,fala,pensamento e imaginação 
-Ampliando vocabulário com hipótese ,música e teatro;
-Elaboração e expressão de hipóteses e explicações
-Vivencias significativas :sentir ,imaginar, fazer ,descobrir e aprender a preservar.
 
Espaços ,tempos, quantidades ,relações e transformações 
 
-Explorar :contar e comparar
-Coletar ,organizar e  classificar;
-Vivenciar clima: sol, chuva, vento, sombra ,calor ,frio e umidade;
-Plantar e cuidar :acompanhar crescimento ;
-Perceber sensações .
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO
 
A avaliação e constante que muda a direção dos planejamentos futuros. No processo de conscientização sobre o que foi feito é que se revela o que ficou frágil, o que foi
conquistado e os caminhos percorrido pelas crianças .
Registrar  e depois retomar os registros para refletir sobre o que aconteceu como habito e um caminho para a pratica da avaliação.
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 

ROSSET Joyce Menasce,Rizzi Maria Angela,Webster Maria Helena ,Educação Infantil:um mundo de janelas abertas ,edelbra.
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 905002000 - SALATIEL ROSENDO DE LIMA JUNIOR

Plano de Trabalho Por agrupamento Educação Especial

Professor: Salatiel Rosendo de Lima Junior

Agrupamento: III A

 

O agrupamento IIIA é composta por 32 crianças de 3 e 4 anos de idade. Nesse agrupamento temos a criança L.M.A com síndrome de Joubert, que causa Malformação congénita
do tronco cerebral e agenesia ou hipoplasia do vérmis cerebeloso levando a um padrão respiratório anormal, nistagmo, hipotonia, ataxia e atraso no desenvolvimento motor. As
mediações neste agrupamento serão desenvolvidas diariamente (período a definir), a fim de fortalecer a inclusão e desenvolvimento pleno, planejando conteúdos de acordo com a
faixa etária, com avaliações diárias segundo as vivências e reações de forma individual e coletiva da criança.

As interações serão baseadas em ações que promovem o desenvolvimento de potencialidades, estimulando-as e observando-as para saber suas dificuldades e especificidades,
visando incluí-las em suas diferenças e criando um espaço receptivo e desafiador para todos, tendo em vista que a inclusão está ligada ao processo pedagógico como um todo. Este
trabalho se dá em forma de acompanhamento nas atividades diversas realizadas em sala de aula e demais espaços pedagógicos da unidade, adaptar materiais, viabilizando ações
com seus pares de iguais, e em conjunto com o professor efetivo.

Promover atividades de desenvolvimento global, motora, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação, socioemocional e autocuidado da criança, favorecendo a manutenção e a,
recuperação ou adaptação em diferentes níveis. 

 

Objetivos:
• Promover o desenvolvimento da percepção visual, fazendo com que a visão seja instrumento de enriquecimento de experiência sensoriais em todos os campos.
• Favorecer o desenvolvimento da identificação, localização, discriminação e seleção de sons necessários para a compreensão do ambiente em que se desenvolve.
• Proporcionar oportunidades que enriquecem as sensações da criança em termos de aprimoramento das funções existentes, prevenindo vícios posturais patológicos e primando pela
independência de: calor, frio, dor, consistência, textura, espessura etc.
• Favorecer o desenvolvimento de suas faculdades gustativos e olfativos como o meio, conhecimento e relação ambiente.
• Habilitar a criança na aquisição de posturas adequadas à disposição e movimento, desenvolvimento o equilíbrio, a locomoção, além da concepção integral da imagem corporal.
• Favorecer os meios que auxiliam a adaptação e socialização no ambiente em que a criança se desenvolve favorecendo a integração em seu meio social.

Metodologia:
• Estimular a fixação do olhar no rosto humano, usando voz suave e mímica;
• Estimular a fixação do olhar em diversos sentidos;
• Ativar brinquedos sonoros dentro de seu campo visual e fora de seu campo visual. (livrinhos estampados, animais de pelúcia, espelhos, esponjas ásperas, e macias);
• Massagear o corpo do bebe com várias texturas e temperaturas diferentes (liso áspero, espeta, acaricia macio, duro, quente, frio, etc.), (para aceitação do contato e desenvolver o
tato);
• Estimular sabores diferentes e consistências de alimentos para desenvolver o paladar e aceitação de vários alimentos como doce/amargo/azedo;
• Usar estímulos olfativos diversos, como perfumes, frutas, alimentos, essências, álcool, usando sempre termo forte/ fraco;
• Estimular rolar, arrastar, engatinhar, permitindo a exploração do meio ambiente colocando brinquedos da preferência da criança;
• Desenvolver atividades com brinquedos pequenos de fácil preensão, argolas, caixas de diferentes tamanhos, cubos para empilhar, bastão com argolas, pinos para encaixe,
tabuleiro, objeto para puxar com barbantes, caixas com objetos semelhantes, etc.;
• Vivenciar utensílios de casa, tais como: panelinhas, colheres, xícaras, roupinha de boneca, cartela com zíper, botões, colchonetes, fivelas;
• Modificar as posições da criança quando sentadas ou deitadas: observar para descobrir em que posição fica mais ou menos confortável;
• Tocar acalantar, e massagear os bebês para que ele possa perceber a parte do corpo que não alcança sozinho.

Desenvolvendo a comunicação

Conteúdos:
• Linguagem;
• Movimentos orofaciais e fortalecimento dos músculos buço-língua;
• Ordens simples;
• Nomenclatura dos objetos;
• Esquema corporal;
• Ambiente escolar (adaptação).

Objetivos:
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• Emitir sons culturais;
• Proporcionar momentos de relacionamentos;
• Atender pelo seu nome;
• Prazer em emitir sons diversos e familiares;
• Entender significado de ‘“não, dá para mim, quer”;
• Estimular movimentos de língua, lábios;
• Ações simples acompanhadas de palavras;
• Associar objeto com o nome;
• Identificar de si mesmo.

Metodologia:
• Falar suavemente com a criança, com tom de voz agradável, aproximando-se dela. Acariciá-la, com diversos objetos, mantendo contato com o corpo, olho no olho. Falar muito,
observando a reação da criança, emitir sons, retinindo sons emitidos pela criança;
• Oferecer brinquedos estimulantes para favorecer a vocalização;
• Aproveitar horas da higienização, de alimentação, de brincar, manter sempre expressão de alegria facial, de agrado, interagindo com ele, fortalecendo a sensação de amor e
segurança;
• Chamá-lo sempre pelo seu nome;
• Estimular a emitir sons familiares, usando sempre gestos acompanhado de palavras, estimular o “vem, estender o braço”;
• Usar sons de voz seguro quando disser não a criança;
• Pedir um brinquedo, estendendo a mão e pedir “dá pra mim”, estimulando entender a mão e emitir “dá” quando deseja um objeto;
• Pedir objetos de uso diário da criança, refletindo no espelho, dizendo o nome da mesma, segurar a mão e nomear e mostrar as outras partes do corpo;
• Livros de história, fantoches, bonecas e bichinhos de diferentes tamanhos, quebra cabeça simples, boneco articulado, etc.

Desenvolvimento motor

Conteúdos:
• Evolução motora ampla: favorece a criança no desenvolvimento motor e bom equilíbrio do corpo;
• Evolução motora fina: favorece a criança na coordenação visomotora;
• Conhecer as mãos, pegar objetos, amassar e rasgar papel, rabiscar, pintar, etc.

Objetivos:
• Apresentar movimentos não dirigidos de todas as partes do corpo;
• Descobrir as mãos;
• Desenvolver o equilíbrio da criança;
• Fixação ocultar;
• Sentar com apoio;
• Arrastar e engatilhar;
• Erguer-se com apoio nos moveis;
• Usar movimentos de pinça;
• Folhear livros e revistas;
• Desenvolver músculos nas extremidades;
• Distribuir o peso do corpo nos pés;
• Desenvolver habilidades para a marcha;
• Rolar sobre si mesmo. 

Metodologia:
• Mover a cabeça, mãos e pés, estender e fechar as involuntariamente;
• Balançar as mãos da criança em sua linha de visão;
• Bater palmas segurando as mãos da criança na sua linha de visão;
• Segurar as mãos da criança dando apoio na cabeça, traciona-la para sentar;
• Voltar à posição deitada mantendo apoio a cabeça;
• Colocá-la sentada com apoio no triangulo, sofá ou cadeiras como: bebê conforto;
• Passá-lo de deitado para sentado, dando apoio nas mãos e mantendo as pernas esticadas. A criança arrastar-se, apoiando os membros inferiores;
• Estimular a erguer com apoio de moveis, a observar gravuras e relacionar o seu uso, imitir gestos, subir e descer escadas engatinhando;
• Rolar, engatinhar, andar, etc.;
• Estimular a criança, fazer movimentos de marcha, caminhar com ela respeitando os passos dela;
• Utilizar bola e rolo (grande) e fazer com que ela empurre, para estimular o equilíbrio da criança.

Desenvolvimento cognitivo

Conteúdos:
• Produção de sons;
• Emissão de gestos;
• Nomeação de objetos e pessoas;
• Atenção à história;
• Apontar para figuras e objetos;
• Sons onomatofericos (barulho do relógio, da campainha, o crash, o som de uma batida);
• Interesse, gestos e preferências pessoais.

Objetivos:
• Fixação ocular;
• Explorar objetos;
• Encontrar objetos parcialmente escondidos;
• Reagir a estímulos interessantes;
• Desenvolver a intencionalidade golpeando objetos;
• Descobrir novas maneiras de atingir os fins desejados;
• Imitar ações e objetos;
• Resolver pequenos problemas;
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Metodologia:
• Fazer com que a criança troque de olhar com dois objetos;
• Procurar fonte sonora com os olhos;
• Persecução visual de um objeto até seu ponto de desaparecimento;
• Estimular a buscar e descobrir a fonte sonora com os olhos mudando sempre a posição da criança no espaço. (sentada, deitada em decúbito ventral);
• Estimular a segurar objetos de vários tamanhos, texturas e fácil manuseio, explorando livremente; • Deixar objetos de interesse de a criança cair fora do seu alcance, observando o
brinquedo;
• Fazer desaparecer e aparecer brinquedos do interesse da criança, cobrindo-o com um pano, deixando aparecer um pedaço do mesmo, depois cobrir totalmente, verbalizando:
“sumiu”, “achou”;
• Estimular a retirar o pano do rosto;
• Brincadeiras de aproximação rosto X rosto, nariz X nariz, beijos na barriga, balançar;
• Dar dois objetos iguais nas mãos, estimular a bater um no outro, bater contra a superfície, sacudir com intenção e observar o efeito do som;
• Estimular a criança a buscar objetos longe de seu alcance usando a locomoção;
• Realizar movimentos com bater palmas, jogar beijos, dar tchau, abrir e fechar os olhos, etc. 

Exercícios de articulação e respiração
Conteúdos:
• Sugar canudos graduando consistência do liquido
• Inspiração com nasale expiração em sopro em atividades lúdicas 
• Sopro
• Coisas leves 
• Brinquedos de sopro 
• Estimular movimentos ativos de bater, balançar, tocar, soltar objetos e vocalizar fonemas como: fazer a boneca dormir (nana neném); o avião faz vum, vum; o martelo faz: pa; o
som quando mastigamos o alimento é: nham, nham, o som do tambor é: bam, bam; o som da bexiga esvaziando é: ch, ch; objeto caindo: ô,ô,ô; o som do violão; o cheiro do perfume
é: humm; exercício com a bexiga amarrada: bater e dizer “pá”, pá, pá, vocalizar em diversas atividades para e com a criança;
• Proporcionar situações em que a criança com a voz sem interferência de outras pessoas.

Objetivos:
• Estimular órgãos fono-articulatórios, respiração, sons e palavras através de exercícios dados em forma lúdica e dirigidos, visando à preparação inicial da fala.
• Estimular compreensão de ordens cotidianas, identificação de objetos e elementos do meio-ambiente através do concreto, iniciando transferência para figuras.

Atividade Funcionais
Conteúdos:
• Higiene pessoal
• Despir / vestir
• Auto cuidado
• Alimentação

Objetivos:
• Despir/ vestir.
• Utilizar colher e copo de forma independente.

 

Metodologia:
• Utilizar a dica verbal nós vamos:
• Lavar as mãos e rosto, abrir a torneira, pegar e passar sabonete nas mãos, fechar a torneira, enxugar mãos e rosto, pendurar a toalha no suporte, escovar os dentes (utilizar o
espelho), enxaguar a boca, lavar a escova e guardar, pentear o cabelo (lado. Frente ou atrás).

• Estimular a criança a tirar e por sapato, meia e roupas.
• Conduzir a criança estimulando a autonomia.

• Utilizar a cadeirinha de conforto no horário da alimentação, mostrar a crianças como manusear o alimento, mastigar e degustar.
• Realizar as atividades com a criança sempre dialogando.

Avaliação: 
A avaliação dos conteúdos será dada de forma continua através da observação e interação em suas atitudes, comportamentos, relacionamentos com o outro e em grupo, a todo o
momento, podendo o professor intervir sempre que necessário visando à formação da criança. 

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001998 - ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA

 

Projeto Anual – Agrupamento III B

Professora: Alexsandra Alves Rodrigues da Silva 

Monitora: Emelin de Oliveira Dias

“Coloque-se de lado por um momento e deixe espaço pra aprender, observe cuidadosamente o que as crianças fazem e então, se você entendeu bem, talvez ensine de um modo
diferente de antes”. Lóris Malaguzzi.
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Tema norteador: Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades, no chão da nossa escola.

 

Natureza: Um brinquedo ao alcance das nossas mãos

Característica da turma

O Agrupamento III B é composto por 32 alunos, com faixa etária entre 4 e 5 anos de idade. Devido a pandemia ainda não podemos ter contato presencial com as crianças, conhecendo apenas os nomes.

Diante desse momento de isolamento social, surgiu o Projeto Ombro Amigo, no qual o objetivo principal foi aproximar as famílias da escola, através do contato entre os pais e educadores através de

ferramentas tecnológicas como, por exemplo: a plataforma digital do Google meet e o aplicativo de WhatsApp .

 No momento de interação com as crianças podemos observar que a princípio são crianças tranquilas, desenvoltas e algumas mais vergonhosas, algumas demonstraram dificuldade na oralidade. As

meninas nos mostraram os desenhos que fizeram durante o tempo em casa, outros nos contaram sobre como combater o vírus do COVID-19, disseram que estavam com saudades da escola. Percebemos que

é uma turma, falante, que gostam de conversar e também gostam de ouvir.

As crianças são seres que se interagem e a BNCC evidencia seus direitos para o desempenho de sua aprendizagem.

  

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as
interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a
regulação das emoções.

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a criança como:

 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende,
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2009) 

Justificativa

Nesse começo de ano letivo de 2021 nosso acolhimento ainda será de forma remota através de vídeos interativos, nos quais serão apresentado a professora, monitora, alunos e o projeto do ano. Além

de vídeos com sugestões de brincadeiras para serem feitas na área interna e externa de casa.

A expectativa diante do projeto é poder escrever a história de cada criança através do seu olhar diante da nossa escola, permitindo conhecer suas descobertas, registrar falas, interesses e processos.

Nessa fase as crianças tem um rápido desenvolvimento muscular, com grande atividade motora e maior controlo de movimento. Com 4 e 5 anos a criança já possui um vocabulário maior, manifestando

grande interesse pela linguagem, exibindo uma curiosidade demasiada sempre fazendo questionamentos.

No aspecto social, as crianças desta faixa etária brincam com outras crianças, quando reúnem em grupo, pode ser seletiva em relação aos colegas. Está aprendendo a partilhar e a

dividir, aceitar regras e respeitar a vez do próximo. Ainda nessa fase as crianças têm amigos imaginários e capacidade de fantasiar. 

Frequentemente tenta testar o poder e os limites dos outros, porém, já tem consciência do certo e errado, procurando fazer o que está certo. Na Educação Infantil a criança tem a possibilidade de

conhecer suas características e habilidades.

Segundo o Referencial Curricular vol.2 (1998, p.11) a possibilidades desde muito cedo efetuarem escolhas e assumirem pequenas responsabilidades favorece o desenvolvimento da autoestima,

essencial para que as crianças se sintam confiantes e felizes.

Rotina de aprendizagens por meio dos vídeos de interação

Devido a pandemia do vírus COVID-19 nosso retorno a princípio será de forma remota para os alunos, estudando possibilidades de retomada através do ensino híbrido, até que tudo se normalize.

Nosso projeto tem como base o tema norteador: Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades, no chão da nossa escola. Diante disso o nome escolhido da nossa turma (escolha

feita pelas professoras, devido o isolamento social) é Turma Amigos da Natureza, no qual iremos explorar todos os espaços da nossa escola, trabalhando as percepções da primeira infância. 

Dentro do nosso tema iremos desenvolver sub temas nos quais são: Os 4 elementos da natureza, insetos, flores, pomar e horta. 

No primeiro momento da retomada iremos fazer o acolhimento e a socialização das crianças com a escola e os amigos, ouvir seus sentimentos, entender o que sentem e dialogar. Como estaremos com

restrições passaremos a sorrir através dos olhos e gestos que demonstram muito afeto

Objetivo Geral

Investigar, explorar e conhecer o que faz parte da natureza dentro do espaço da nossa escola, através de pesquisa e mostra do concreto a fim de ampliar o conhecimento a cerca de possibilidades de

brinquedos na natureza. 

Objetivo Específico:
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Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida.

Metodologia:

O plano tem por objetivo criar possibilidades e atividades que explorem diferentes elementos e materiais na natureza e no chão da escola e no quintal de casa utilizando como inspirações técnicas

desenvolvidas por Célestin Freinet.

Pensando nisso iremos propiciar aos alunos criar e ampliar suas expressões e sentidos através do contato com a natureza, utilizando as dependências da escola e de suas casas e arredores. Assim,

iremos proporcionar construírem significados únicos e pessoais de mundo.

Dentre a metodologia iremos trabalhar:

Ø  Roda da conversa: Chamadinha (explorar variadas situações para chamada), reconhecer a primeira e a última letra do nome no crachá e sem foto; músicas (bom dia, boa tarde, diversas); calendário

(dia, mês e ano), como está o tempo; escolha do ajudante do dia; 

Ø  Roda da história

Ø  Livro da vida: Reflexão e relatos do trabalho remoto e presencial com as crianças;

Ø  Jornal de parede : Instrumento para comunicação entre o grupo com quatro tipos de assunto ( Críticas, propostas, curiosidades e felicitações);

Ø  Ateliês: Brinquedos não estruturados (peneiras, latas, garrafas, tampinhas, colheres, rolinho de papel

Ø  Artes/Pintura (giz de cera, lápis, canetinha, giz de lousa, carvão)

Ø  Modelagem (massinha, argila, palitos de sorvete e forminhas)

Ø  Faz de conta ( escritório, casinha, médico, oficina de consertos)

Ø  Colagem (revistas, jornais, botões, barbante, retalhos, palitos de sorvete e   churrasco, canudos)

Ø  Leitura (livros de histórias)

Ø  Jogos (encaixe, pega-varetas, cinco marias, pequeno engenheiro, quebra-cabeça)

Ø  Supermercados (embalagens vazias, frutas de plástico, caixa registradora, carrinho).

Livros que serão trabalhados:

Ø  João e o Pé de Feijão - Ciranda Cultural;

Ø  Sorrir e Chorar - Tania MacCartney e Jess Racklyeft;

Ø  Adivinha quanto eu te amo - Sam McBratney

Ø  Muito bem, Bóris - Carrie Weston e Tim Warne

 

Nossas pesquisas e investigações

Ø  O que é a Natureza?

Ø  O que encontramos na Natureza?

Ø  Como cuidar da Natureza?

Ø  A Natureza é nossa amiga?

Ø  Na nossa escola temos Natureza?

Ø  As flores e animais fazem parte da Natureza?   

Estratégias e Vivências

“O EU, O OUTRO E O NÓS”.

Ø  Roda de conversa;

Ø  Registros do livro da vida;

Ø  Comunicar suas ideias e sentimentos aos colegas do grupo;

 

“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”.
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Ø  Conhecer diferentes sons emitidos pelos animais da natureza;

Ø  Produzir desenhos com diferentes materiais vindos da natureza;

Ø  Pinturas com tintas e carimbos com elementos da natureza;

“ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”.

Ø  Cantigas de roda

Ø  Roda de história com os livros relacionados à natureza dentre eles: “ A Cigarra e a Formiga” e “ O João e o Pé de Feijão”;
Ø  Expressar ideias e desejos sobre os livros trabalhados por meio da linguagem oral e escrita (desenhos e outras formas de expressão).

 

“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”.

 

Ø  Plantio de sementes e observação de suas transformações.
Ø  Observação e manipulação de múltiplos materiais como: grãos, sementes, cascas e plantas.

Ø  Expressar-se por várias linguagens criando suas próprias produções através da coleta de folhas da natureza com diferentes tamanhos;

Ø  Confecção de diferentes materiais com elementos naturais e não estruturados;

“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.”

Ø  Brincadeiras e explorações livres nos parques e ambientes externos;

Ø  Utilizar do corpo como forma de expressão de sentimentos e sensações em situações do cotidiano, em brincadeiras e danças;

Ø  Imitação de animais através do corpo (mímica).

Avaliação

 

A avaliação dar-se-á por meio da observação contínua de todas as vivências, inicialmente de forma remota.

Referências Bibliográficas

BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 24 Mar.2021

 

Professoras na Web. Disponível em:

<http://www.professorasnaweb.com/ >  acesso: 04 Mar.2021

 

Referencial curricular. Brasília: Formação Pessoal e Social, 1998, 11 p. (Volume 2) ;

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Não possui criança publico alvo de educação especial.  

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905000047 - FABIANA RODRIGUES FERREIRA

A criança, essa criatura por excelência tátil, tem olhos nas mãos. Só quase saber ver com as mãos, ver com os olhos não lhe
basta...

                                                                                       Gandhy Piorsky
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PLANEJAMENTO 2021

AGRUPAMENTO III C

Professora  Fabiana Rodrigues

Monitora Polyana Oliveira

 

TEMA DA SALA: TURMA DAS BORBOLETAS

 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

 

 A turma do Agrupamento III C é composta por 32 alunos. Iniciei com a turma no ano de 2020 no Agrupamento II F, porém o nosso contato e nossas atividades presenciais foram
interrompido devido á pandemia. No momento termos duas crianças que foram matriculadas nesse período. A sala de um modo geral possui um perfil ativo, são comunicativos e
participativos em relação às propostas.

Nesse ano o nosso contato está sendo forma hibrida, realizamos vídeos de apresentação da turma, propostas de atividades lúdicas para realizar em casa e citamos o nome da
turma. Realizamos contato com os pais e crianças por vídeo via whatsapp, para saber como eles estão nesse período de pandemia, sobre a rotina e saúde de todos.

De um modo geral as crianças estão bem ativas, um pouco ansiosas em alguns momentos devido à situação de isolamento. Observamos que algumas crianças estão mais
comunicativas, muitos relataram suas novidades, mostrando sua casa, seus brinquedos, desenhos que realizaram com seus pais e irmãos.

Também tiveram crianças que ficaram tímidas, mas que contribuíram durante a conversa. Os nossos encontros foram produtivos e conseguimos observar o quanto as crianças estão
autônomas, criativas e verbalizando suas vivências com seus familiares com muita segurança e alegria.

 

JUSTIFICATIVA

 

Estamos nos perguntando por onde iniciar a nossa caminhada para o retorno ás aulas. E como faremos o acolhimento no momento de forma remota.  

 O acolhimento é fundamental para construir uma parceria entre escola e família. E temos que repensar como acolher as crianças diante ao que estamos vivenciando,
distanciamento, carência do toque e de um abraço.

O afeto é essencial tanto no ambiente escolar como no familiar,  e para estreitar os laços é preciso ter uma boa relação entre os dois ambientes, transmitindo para as crianças
confiança no adulto que está ao seu lado, além da segurança  no ambiente em que está inserida. Lembrando que a criança tem a sua história e carrega consigo marcas positivas ou
negativas de sua vivência familiar e escolar.

Por este motivo, diante desse distanciamento temos que apurar o nosso olhar e a escuta para as crianças e famílias, que provavelmente vivenciaram momentos delicados durante a
pandemia.

O tema norteador do ano de 2021 da Abracesolidário vem de encontro com as experiências e vivências das crianças, educadores e familiares: Desenhando nossa história,
investigando um mundo de possibilidades  no chão da nossa Escola.

As crianças estão sempre em busca de novidades e aguçadas de curiosidades em tudo que está ao redor. Por este motivo o olhar e a escuta atenta são ferramentas que o educador
irá utilizar constantemente, além do registro (escrita, fotografias vídeos, produções das crianças, feedbacks dos familiares) tudo precisa ser cuidadosamente registrado para
construir a história da turma.

A educação infantil tem nas mãos a responsabilidade de contribuir para a construção dos diferentes “eus”, ajudando as
crianças a opinar de acordo com as suas preferências, identificar os próprios limites, conhecer as raízes, a cultura e as
histórias de suas vidas. ( Trecho do Livro Educação Infantil Um Mundo de Janelas Abertas pg.25)

É importante que a nossa proposta considere a escuta, a observação  e o registro como forma de conhecer as crianças e não apenas para coletar dados. Apropriar dessas
experiências como algo construtivo e significativo para as crianças.

Segundo o trecho do livro Registros na Educação Infantil –Pesquisa e Prática Pedagógica de Luciana E. Ostetto “ a documentação surge da observação da escuta
atenta; ao registrarmos o cotidiano, temos a chance de conhecer  dar visibilidade às crianças em suas múltiplas formas de relacionar, expressar e viver o mundo.
Na palavra, na fotografia, no vídeo, na gravação de áudio , aprendemos a ver  e reconhecer meninos e meninas em seus processos de desenvolvimento e
aprendizagem, ajudando-nos como educadores, ampliar a consciência  de nossas ações , chamando-nos a nos envolver- comprometer com eles e elas”(pg. 85 )

Visando o acolhimento, empatia, superação, transformações e desafios cotidianos, escolhemos como tema a Turma das Borboletas para a nossa turma Agrupamento III C.

O nosso primeiro contato de forma hibrida, será pautado na escuta e reflexão, buscando novas possibilidades de interação. Serão momentos em que iremos focar no acolhimento
das expectativas das crianças e famílias, lembrando que o medo e angústias são sentimentos que teremos que superar durante este contato.

Como proposta inicial realizaremos momentos de conversas, diálogos em que as crianças e famílias possam falar relatar as suas vivências e novidades das crianças. É importante
resgatar a roda de conversa, mesmo que em um novo formato.

OBJETIVO ESPECIFICO
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Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida.
 

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VÍDEOS DE INTERAÇÃO:

         Apresentação das educadoras Professora e monitora;

         Apresentar o tema norteador do ano;

         Roda de conversa:  Cantar o bom dia ou boa tarde.

         Realizar a chamada com a plaquinha;

         Trabalhar o calendário registrando as atividades do dia;

         Relembrar as músicas preferidas da turma;

         Apresentar o nome da turma;

         Explorar a contação de histórias e poemas relacionados ao afeto e sobre o tema;

 

METODOLOGIA

         Proposta dos ateliês ensinando como fazer em casa;

         Livro da Vida

         Correspondência

         Exposição das atividades das crianças, fotografias e vídeos;

 

 NOSSAS PESQUISAS E INVESTIGAÇÕES

 

         Conhecer os animais de jardim em especial as borboletas;

         Explorar folhas e gravetos para confeccionar borboletas e jardins;

         Comparar os insetos que as crianças conhecem e registrar as características;

         Quais as cores de borboletas que as crianças já tiveram contato;

         Observação das paisagens: quintal de casa, praças, parques;

         Escolha do nome da turma;

 

TURMA DAS BORBOLETA 

         O que é uma borboleta;

         Quais suas características ( cores , tamanhos, espécies)

         Como nasce a borboleta;

         Onde elas se desenvolvem e onde encontramos;

         Do que se alimentam;

         Fases da borboleta;

 

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

 

O EU, O OUTRO E O NÓS

 

·         Roda de conversa;

·         Registro no Livro da Vida dos relatos das crianças e observações;

·         Conversar sobre a questão do isolamento, sentimentos por não poder sair de casa;

·         Relacionar o isolamento com o casulo da borboleta;

·         Registro dos sentimentos das crianças com desenhos e falas;
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·         Conversar sobre empatia, superação, amizade, amor baseada na  história da  Nicola A borboleta de uma asa só.

 

ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

 

         Roda de conversa;

         Hora da história: Nicola A borboleta de uma asa só – Autora Mila Viegas

         Recitar o poema  As borboletas de Vinicius de Moraes

         Trabalhar a oralidade ao recitar o poema explorando  as rimas de cada estrofe.

         Realizar releitura da história contada;

         Estimular a imaginação, fantasiar, o jogo simbólico brincando com a asa da borboleta;

 

ESPAÇOS. TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

 

         Confecção de borboletas com folhas secas e gravetos;

         Elaborar um jardim com elementos da natureza;

         Explorar os jardins da escola, observar paisagens, parques e praças;

         Apresentar as fases de desenvolvimento da borboleta com imagens;

         Explorar o uso de papelão e confeccionar asas de borboletas ou algum inseto que a criança tenha interesse;

         Estimular o contato com terra e água;

         Observar os espaços e o solo procurando bichos como minhocas, besouros, cigarras;

         Utilizar pratos, colheres, peneiras, funil, lupa para selecionar e analisar os insetos.

         Explorar a escrita espontânea utilizando lama: escrita do nome próprio, da palavra borboleta ou iniciais dos insetos bichos encontrados nos espaços;

         Conversar sobre a higienização das mãos, trabalhando a autonomia;

         Dialogar sobre princípios de autocuidado e sustentabilidade, como o uso racional da água.

  TRAÇOS , SONS,CORES E FORMAS

 

         Explorar diferentes texturas e materiais recicláveis (sucata, caixa de papelão, tipos diferenciados de papéis, tecidos, propondo um desafio  a montarem suas asas de borboletas.

         Explorar o desenho livre com base nas observações das crianças;

         Realizar um desenho coletivo ou colagens dos desenhos das crianças representando o processo de metamorfose da borboleta;

         Confeccionar os bichos de jardim com argila e massa de modelar;

         Realizar pinturas com tinta e colagens ressaltando as cores das borboletas citadas no Poema As borboletas de Vinicius de Moraes.

         Trabalhar com fotografias de borboletas ou demais insetos de interesse da criança. As fotografias serão tiradas pelas crianças nos espaços do seu convívio e passeios com seus
familiares;

         Explorar o desenho da asa da borboleta associando com a letra B;

 

QUADRO DA NATUREZA:

 

Estimular as crianças pegarem diferentes elementos, como folhas, pedras e areia para montar seu quadro natureza com a borboleta, podem ser usados para fazer um quadro em
um pedaço de papelão;

CORPO, GESTO E MOVIMENTO

 

BORBOLETA DE PAPELÃO

         Estimular a criatividade e experimentar movimentos corporais;
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         Trabalhar a postura corporal;

         Elaborar circuitos e caça -tesouros  envolvendo o tema, figuras de borboletas e demais insetos, letras inicias de referência, números;

         Explorar movimentos com músicas e mimicas.

 

AVALIAÇÃO

 

A avaliação dar-se-á por meio da observação continua de todas as vivências, inicialmente de forma remota.

 

Referências bibliográficas

 

Joyce Menasce Rosset Maria Angela Rizzi Maria Helena Webster. (2017). Educação Infantil Um  mundo de janelas abertas Tempo de creche. Editora Edelbra.

Ostetto, L. E. ( 2017). Registros na Educação Infantil Pesquisa e prática pedagógica. Editora Papirus
 
 
 Piorski, G. (2016). Brinquedos do chão A natureza o imaginario e o brincar. São Paulo: Editora Peirópoli 

avisala.org.br-formação continuadade educadores. (29 de Janeiro de Postagem 2007).

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao#a-base-nacional-comum-curricular (Acesso em 17 de fevereiro de 2021)
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Não possui criança publico alvo de educação especial.  

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001681 - PAULA FERREIRA SECAFENE

TURMA DOS SENTIMENTOS  
 
 
“As crianças são capazes de um modo autônomo de extrair significado de suas experiências cotidianas através de atos mentais envolvendo planejamento,
coordenação de ideais e abstrações”. Loris Malaguzzi

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

Nossa turma é composta por 31 crianças sendo 19 meninas e 12 meninos, na idade entre 4, 5 e 6 anos, é uma turma questionadora, acolhedora, participativa e ativa. Estou
acompanhando  esta turma desde o berçário, aonde consegui observar o aprendizado de cada um. Com a ajuda do projeto “Ombro amigo”, mantemos o vínculo afetivo, mesmo
diante desses desafios, enxergamos a potencialidade individualizada, a oralidade,  as descobertas e interesse das crianças, através da escuta sensível e olhar atento, ressegnificando
nossa prática.

JUSTIFICATIVA

Iniciamos nosso ano letivo de forma remota, interagindo com as crianças e famílias através de vídeos nos apresentando e mostrando um pouco sobre o planejamento anual da
escola, para que não perdêssemos o vínculo afetivo.

Pensamos em enfatizar o tema da acolhida por conta da situação que estamos enfrentando a mais de um ano devido a pandemia contra o Coronavírus, as crianças terão muitas
coisas para nos contar a respeito ouviremos com atenção e registraremos, e através desses registros conversaremos a respeito do que poderíamos fazer, mas o foco principal será
acolher suas angústias e nomear seus sentimentos, respeitando a vez de cada um falar e entendendo que todos nós sentimos medo, tristeza,  angústia e alegria, aproveitando
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contaremos histórias para entenderem melhor esses sentimentos, com a ajuda de alguns recursos como os livros “O monstro das cores” de Anna Llenas e “O livro dos sentimentos”
de Todd Parr, primeiramente através de vídeos ou chamadas de vídeo pelo google meet. O papel

do educador é explorar as emoções, identifica-las no cotidiano da criança e mostrar o quanto cada uma é importante.

Quando retornarmos presencialmente iremos organizar o ambiente junto com as crianças e para elas, garantindo os recursos adequados para a aprendizagem das crianças,
dando tempo para as suas investigações e socializar o conhecimento, ações de interação e colaboração, oferecer às famílias oportunidades de conhecer os resultados dos projetos de
investigações das crianças, direito à cuidados para a preservação da saúde e proteção contra a infecção pelo Coronavírus, que será da seguinte forma:

 

ü   Direito a um período de acolhimento e adaptação que lhe permita expressar seus sentimentos (angústias, medos, preocupações, alegrias) e suas reações a essa
experiência de uma nova rotina;

ü  Direito a se sentir apoiada com a aceitação de possíveis mudanças observadas em seus comportamentos, habilidades e conhecimentos;

ü  Direito a ser tratada com afeto, compreensão e consideração especiais, levando-se em conta possíveis dificuldades enfrentadas em seu ambiente familiar no período
de isolamento social;

ü    Direito a não ser submetida a situações que causem constrangimento, insegurança, intimidação ou cerceamento de movimentos que sejam inadequadas para suas
características etárias de desenvolvimento;

ü    Direito a um ambiente educativo que lhe permita explorar, participar, brincar, expressar, conviver e conhecer-se;

ü    Direito a frequentar as instituições educativas, de ser apoiada e acolhida nelas, sem discriminação, no caso da própria criança ou algum membro de suas famílias ter sido
vítima da Covid-19.

Lembrando, que quando a criança aprende que o que ela sente outros também sentem, é mais fácil de entender e que dessa forma conseguem realizar suas investigações, pois
no ano de 2020, aprendemos muitas coisas o quanto é importante ficarmos perto da família, adquirir hábitos de higiene e de alimentação saudável para nossa saúde e bem estar, o
quanto sentimos saudades dos amigos e da escola, com isso podemos entender qual é a importância da escola na vida das crianças.

A aplicação da metodologia de Freinet na Creche Abracesolidário, leva em consideração, quatro princípios:

· Cooperação: como forma de construção social do conhecimento;

· Comunicação: como forma de integrar esse conhecimento;

 · Documentação: registro da história que se constrói diariamente;

 · Afetividade: elo de ligação entre as pessoas e objeto de conhecimento.

 

A Pedagogia Freinet é uma prática libertadora, uma vez que os problemas da vida e da prática social são discutidos em grupos e avaliados cooperativamente para realização e
reorganização do trabalho em conjunto.

Quando pensamos em educação, devemos ter consciência que a escola é feita de um currículo que se estende durante o dia, todos os dias letivos, desde a acolhida até o
momento de partida das crianças para casa. É o parque, é a roda de conversa, são os momentos de refeição, de sono, de ateliê, enfim um cotidiano registrado e avaliado, aprimorado
no fazer-se, respeitando os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se . Nesse cotidiano
escolar, o educador é aprendiz no sentido de ouvir as crianças e escutar com os olhos, compreender com todos os sentidos, aguçar as perguntas e mergulhar no imaginário, na
pesquisa, na investigação, reflexão e ação, cuidando do bem estar de seu grupo e mediando o desenvolvimento das crianças. Das narrativas de uma educadora, partimos para
narrativas das crianças. Olhar para contexto e problematizar as ações, estimular as crianças a construir boas perguntas.

De acordo com as diretrizes municipais de Campinas: Ao nascerem as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, estabelecem múltiplas relações e reinventam em sua
confluência das experiências que realizam cotidianamente. Produzem sentidos, significados e reconfiguram o mundo na multiplicidade de relações. Para tanto exige-se uma postura
investigativa do profissional, que considere as crianças protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma
concepção pré-determinista que prevê o que as crianças realizarão. (Diretrizes Municipais de Campinas, 2013 p. 17). Quando pensamos em um trabalho coletivo no qual atenda e
supra a necessidades do grupo, nos referimos a construção de projetos, é uma ação compartilhada com as crianças, onde suas indagações serão discutidas acerca de debates e
construções diárias. Neste sentido, a

relação entre educadora e criança na construção de conhecimento e aprendizagem é o que media a prática e a intenção pedagógica. Ao centramos nosso trabalho na construção de
projetos, procuramos motivar as crianças, buscando interesses, a curiosidade, autonomia, liberdade de escolha, ações, trabalhando com as diferentes linguagens. Acreditamos em
uma infância que zela pelo direito da criança no que diz respeito ao cuidar e educar.

Continuaremos com nossa rotina de acolhimento afetivo quando retornarmos presencialmente ouvindo-as, acolhendo suas angústias e frustrações, mas através de uma nova
adaptação e cuidados com a higiene e bem estar para todos envolvidos, principalmente para as crianças. Com isso ao retornarmos a turma será dividida em grupos de 15 crianças
por semana, ao chegarem saudaremos com um “Bom dia” alegre, pediremos que deixem suas mochilas do lado de fora da sala e faremos a higiene das mãos, assim poderão com
segurança aproveitar o ambiente de aprendizagem, faremos atividades preferencialmente na parte externa para manter a ventilação ao ar livre e distanciamentos entre os pares.

O retorno às atividades presenciais terá como desafio garantir o direito à saúde sem tolher o direito à educação e à expressividade infantil, num ambiente educacional que
incentive a exploração, a interação, a participação, a brincadeira, a construção do conhecimento e a convivência com as singularidades que compõem os coletivos.

Montaremos estratégias para que as crianças interajam uma com as outras e aprendam através dessas interações, mas mantendo uma distância segura no ambiente para que
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esses cuidados sejam intensificados, e um ambiente organizado e aconchegante. Iremos enfatizar esses cuidados através de nossa roda, construiremos juntos maneiras de nos
cuidarmos, sem perdermos nosso vínculo afetivo.

 

“Uma criança competente, ativa e crítica; por isso uma criança “desafiadora”, uma vez que produz mudanças e movimentos dinâmicos nos sistemas em que
está envolvida, incluindo a família, a sociedade e a escola. Ela é uma produtora de cultura, valores e direitos, competente na vida e na aprendizagem”. (RINALDI,
2013, p.125) 

OBJETIVO ESPECIFICO

Manter o vínculo afetivo inicialmente com as crianças de forma remota, reconhecer cada criança com suas especificidades, observar ações, reações e interações das crianças
através dos registros, por meio de vídeos e chamadas pelo Google meet ou whatsap, acolher a fala das crianças nas interações, quais questionamentos e angústias.

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VÍDEOS DE INTERAÇÃO:

Iniciamos nossa interação com as crianças e juntamente com suas famílias realizando um vídeo de apresentação das educadoras Paula e Mayara, e a turma do Agrupamento III
D, foi apresentado o projeto norteador de 2021 da escola, realizamos a montagem dos ateliês em nossas casas, mostrando algumas possibilidades, fizemos o calendário, e realizamos
uma proposta de brincadeira com elementos da natureza, aonde podemos realizar com quem estão em casa, de uma maneira acessível e alegre, para que não ficássemos sem a
presença da escola e sem ficar em casa triste, pois estamos com saudades uns dos outros, mas as educadoras mostraram o quanto é importante nos cuidarmos nesse momento,
para termos um retorno seguro e acolhedor.

Continuaremos realizando vídeos de conscientização de cuidados contra o Coronavírus, levantando questionamentos sobre o que é esse “vírus”, contando histórias sobre os
sentimentos, algumas propostas que conseguimos realizar em casa e falaremos sobre o tema da nossa sala, faremos contato com as famílias através de ligações e chamadas de
vídeo, com o projeto “Ombro amigo” montado pela equipe da gestão, com intuito de aproximação, apresentação e principalmente acolhe-los e para que as crianças nos vejam.

METODOLOGIA

 • Roda de conversa (Inicial e final);

• Ateliês;

• Correspondência;

• Livro da vida;

• Texto livre;

• Trocas de saberes entre as crianças.

NOSSAS PESQUISAS/ INVESTIGAÇÕES:

 

 • Vocês sabem me dizer quando se sentem tristes?

• Vocês sabiam que os animais também choram?

• Vocês sabem quando estão felizes?

E surgiram mais indagações no decorrer do semestre junto com as crianças.

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

“O EU, O OUTRO E O NÓS”:

·         Conversaremos sobre os sentimentos em roda, acolheremos e respeitaremos a vez de falar (de forma híbrida);

·         Pesquisa junto as famílias, nome das pessoas que moram com a criança e trazer foto dessa família para conversarmos em roda e construírem sua identidade;

·         Registro no livro da vida;

·         Expressão de sentimentos, percebendo as nossas ações;

·         Diálogos sobre autocuidado e alimentação.
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“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”:

·         Confecção da plaquinha do nome;

·         Roda de história: O monstro das cores, o livro dos sentimentos e outros (de forma híbrida);

·         Jogo dos sentimentos (pedras e expressões faciais);

·         Brincadeira com cabana;

·         Observando as letras e fazendo associações;

·         Roda de músicas (através de vídeos).

“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”:

 

·         Contagem com elementos da natureza (quantas árvores frutíferas temos em nosso quintal, ou no espaço externo da escola¿);

·         Culinária: cores, formas e medidas;

·         Massinha caseira;

·         Mesa de experiências (com funis, peneiras e elementos de várias formas e tamanhos), para pesquisarem e fazer associações.

 

“TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS”:

 

·         Escultura com massinha caseira;

·         Pintura nos elementos da natureza;

·         Brincadeira com sobras (copos plásticos e papel filtro);

·         Pintura com tinta natural (beterraba, açafrão.....);

·         Brincadeiras de experiências com lupas, funis, potes de vários tamanhos, com pedras e outros elementos (um ambiente organizado e provocativo).

“CORPO, GESTO E MOVIMENTO”:

·         Circuito com cordas, bambolês e cadeiras,

·         Pular corda e amarelinha;

·         Brincadeira de mimica;

·         Expressões faciais (imitando desenhos).

 

Avaliação

A avaliação será por meio de observação continuada em todas as vivências, inicialmente de forma remota.

 

PRODUTO FINAL

Enviaremos através de nossas redes de transmissão para as famílias vídeos das vivências das crianças com todo o percurso do projeto a participação das crianças e o envolvimento
com o tema.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 

Compromisso PMC – Manual do gestor.
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MALAGUZZI, Loris. Histórias, Ideias e Filosofia Básica. IN: EDWARDS, Carolyn (org.). As Cem Linguagens da Criança: A abordagem de Reggio Emília na Educação da Primeira

 

Infância/Carolyn Edwards, Lella Gandini, George Forman; tradução Dayse Batista. – Porto Alegre: Artmed, 1999. 320 p.

 

JOYCE, M; ROSSET. Educação infantil: um mundo de janelas aberta. Campinas, SP: Editora Edelbra, 2018.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Etapa da Educação Infantil. Brasília: Ministério da Educação. 2017. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil .

Diretrizes curriculares da Educação básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura municipal de Campinas-SP, departamento pedagógico.

 

OSTETTO, E.; LUCIANA. Educação infantil: saberes e fazeres da formação de professores. Campinas, SP. Editora Papirus, 2012.

 

FOCHI, Paulo (Organizador), O brincar heurístico na creche- Percursos pedagógicos no observatório da cultura infantil – OBECI

Professora Paula Ferreira Secafene

Monitora Mayara Katlyn Gonçalves Da Silva

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Não possui criança publico alvo de educação especial.  

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001674 - HELENA MARA COSTA SILVA

DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA, INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE, NO CHÃO (NA) DA NOSSA ESCOLA

Projeto AG III E: Investigando a vida pelos encantos de um “Ninho”
“A infância que gosta de miudezas. Tudo é aprendizado para o que se entrega a infância. Aprendemos com os sons, com a música, com o silêncio, com o toque, com palavras
de afeto, com limites. Miudeza é aquele tempo que destinamos para contemplar o céu, o pôr do sol, o crescer de nossos filhos. Miudeza é o tempo que a criança destina para
observar uma formiguinha, para colocar uma folhinha na água corrente e vê-la descer rua abaixo”.( BUENO,2018.p.16)

                A turma do AGIIIE é composta por 18 meninas e 14 meninos. Durante o primeiro contato individual com cada família, por meio de chamadas de vídeo, as crianças demonstraram-se, de modo geral,

curiosas e bem comunicativas. Havia uma certa timidez no início das chamadas, porém no seu desenrolar era notável o quanto cada criança se empenhava para relatar suas vivências nesse período

pandêmico.

            Uma característica marcante da turma é a preferência por brincadeiras em grupo, tal característica foi bastante enfatizada pelas crianças e também por seus familiares.

            Durante estes contatos, tecemos experiências por meio da escuta, por meio da qual pôde-se chegar mais próximo da família de cada criança, e tentar compreender as dificuldades enfrentadas pelas

mesmas. Foi possível perceber também, certo esgotamento emocional de parte dos familiares, que trabalham e precisam estar simultaneamente com os filhos e, em alguns casos, deixar os mesmos aos

cuidados de demais pessoas. O que de certo modo reflete no tempo e no empenho em realizar as propostas da escola com as crianças.

            Uma parte considerável dos pais relataram um certo interesse e iniciativa por parte das crianças em ações relacionadas a escrita do nome, explorar o alfabeto e os números.

 

ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DE FORMA HÍBRIDA

            O eixo norteador do trabalho pedagógico desse ano “Desenhando nossa história, investigando um mundo de possibilidades no chão da nossa escola”, nos convida a refletir sobre as relações que as
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crianças estabelecem com seu entorno, pois é na infância que se desenvolvem

os processos de produção e reprodução cultural que significam as experiências. E em correlação com o eixo norteador, o tema do projeto da turma terá o “ninho” como o sujeito da nossa investigação, pois o

mesmo instiga uma aproximação com a natureza e sua estrutura nos inspira a pensar em acolhimento, proteção, cuidado e identidade. Relações essenciais para a infância.

É necessário ampliar e aprofundar nossos olhares sobre as crianças e suas infâncias. Ultrapassar a imagem que criamos das crianças existentes apenas no seio das famílias ou como

alunos nas escolas e compreender que elas circulam e convivem com seus pares e com outros adultos em diversos espaços, situações e grupos. (...) Crianças mostram diferentes facetas,

comportamentos e interesses e estabelecem vínculos diversos. Têm protagonismo, expressão ou participação, em função de inúmeros fatores internos e externos.

(FRIEDMANN,2020.p.54).

 
 
O período do acolhimento das crianças na escola é fundamental para o estabelecimento

de vínculos e deve estar associado aos objetivos pedagógicos, para proporcionar um ambiente aconchegante e harmonioso cabe as professoras estarem atentas e respeitarem a individualidade

de cada criança. Em busca de resultados positivos não podemos esquecer que a família deverá estar alinhada com todas as etapas deste processo. (FERREIRA, 2018)

            Considerando o atual contexto pandêmico no qual estamos inseridos, precisaremos nos preparar para o acolhimento de duas maneiras distintas: presencialmente, mas seguindo as adaptações

necessárias para cumprimento dos protocolos e de modo virtual com o intuito de atender as crianças que não retornarão neste primeiro momento e para estabelecer o contato com as famílias.

            As apresentações iniciais e as recomendações para os familiares foram realizadas através dos vídeos divulgados nas redes sociais da instituição, esperamos que por meio da nossa fala receptiva e

afetuosa todos se sintam acolhidos apesar da distância. Á partir do retorno presencial, a prioridade será em ouvir com atenção os questionamentos, angústias e as expectativas das crianças que estarão

ansiosas para compartilhar as suas experiências e destinaremos parte da nossa rotina para a instrução dos novos combinados de higiene com o ambiente e com seu próprio corpo e buscaremos sugestões

sobre a organização dos nossos espaços e das nossas atividades, para que se envolvam no processo e assimilem as informações com mais facilidade. (CRUZ; MARTINS; CRUZ, 2021)

       Esperamos nos entregar a escuta que promova vínculo, conexão e respeito. Corroborando para que haja descobertas, aprendizagens e também, imersão “no mundo de possibilidades”.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma híbrida.

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DE VÍDEOS DE INTERAÇÃO

Iniciamos as interações com as crianças por meio de uma sequência de vídeos com apresentação dos educadores e do tema do projeto deste ano, dando boas vindas às crianças através da chamadinha

e com propostas de brincadeiras que podem ser feitas dentro de casa com utensílios da cozinha e fora de casa como investigar o quintal. Nos próximos vídeos iremos abordar a volta às aulas que

possivelmente ocorrerá em março, e iremos enaltecer a importância do distanciamento, do uso da máscara protetora, o uso do sabonete para higienizar as mãos e também do álcool 70% para a segurança de

todos. As demais propostas e interações, serão voltadas para o tema da turma “Investigando a vida pelos encantos de um Ninho”, pesquisas, propostas de vivências e contação de histórias.

Pensando em um contexto de retorno à escola, nossa rotina se iniciará com a acolhida das crianças com estratégias as quais reforcem a importância dos protocolos, como recipientes de álcool em gel,

logo na entrada, com desenhos representativos de gestos de carinhos e sentimentos que poderão ser reproduzidos sem o contato direto.

Durante a roda inicial teremos as seguintes propostas: a chamadinha, a escolha do ajudante do dia, o calendário, os combinados da turma (aproveitar para enfatizar a importância da higienização e dos

demais cuidados de prevenção ao vírus da COVID-19), a descrição da nossa rotina e uma breve conversa, seja ela com um tema gerador ou não.

As refeições serão oferecidas no pátio. E aproveitaremos os espaços externos para realizar as propostas de vivências recreativas e brincadeiras.

Na roda final, conversaremos sobre como foi o desenrolar da rotina, possibilitando uma reflexão das ações do grupo; e as Educadoras farão anotações que contribuirão para escrita do Livro da Vida. As

trocas, quando necessárias, ocorrerão por meio de revezamento para facilitar 

o olhar atento, tanto no distanciamento das mochilas, quanto aos cuidados necessários com os pertences individuais.

METODOLOGIA

         Interação por meio de vídeos e Google Meet;

         Roda de conversa;

         Ateliês;

         Correspondência;

         Livro da vida;

         Texto Livre;

         Jornal de Parede;

         Exposições Organizadas pelas crianças.

NOSSAS PESQUISAS/INVESTIGAÇÕES:
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         Isso é de pegar?

         O que é ninho?

         Ele faz parte da natureza?

         O que é natureza?

         De onde ele vem?

         Como encontrar?

TURMA DO NINHO

INDAGAÇÕES SOBRE O TEMA

         Do que o ninho é feito?

         Para quê ele serve?

         Quem o constrói?

         Conseguimos fazer também?

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

 

“O eu, o outro e o nós” (EO)

 

- Propor brincadeiras em que as crianças percebam a necessidade de cooperar e de cuidar de si própria;

- Estruturar um ambiente, de modo que o mesmo favoreça as interações tanto entre as crianças, quanto com o meio;

- Incluir a participação das crianças na organização e no cuidar dos materiais, objetos e espaços, enfatizando um olhar criterioso para a higiene, devido a pandemia;

- Oportunizar o acolhimento durante as brincadeiras e propostas;

- Instigar as crianças a relacionarem o “acolher” com o tema do projeto da turma “Ninho”

- Incentivar a identificar sensações e sentimentos produzidos pelo estado fisiológico:

         Livro: “O dos sentimentos” – Todd Parr – Panda Books

- Explorar os sentimentos, relacionando com o livro. – Cópia ampliada do livro e plastificada para facilitar o manuseio e pode ser usada na roda inicial, tendo como objetivo principal evidenciar o que se

sente e como o outro se sente.

         Livro: “O passarinho que mudou de ninho” – Cintia Romano – Chiado Kids

- Metáfora para crianças que, em algum momento de suas vidas, precisaram de sair de suas zonas de conforto e mudaram-se para outro lugar.

         Livro: “Tô indo” – Mathieu Mewdet – Editora SM

- Instigar a autoconfiança e autonomia.

- Brincadeiras as quais as crianças possam explorar o espaço escolar, aproveitando o contato com a natureza, respeitando as diferenças e instigando o pensar coletivo;

“Corpo, gestos e movimentos” (CG) 

- Manipular e dar vida a objetos, aproveitando para tatear variedades de materiais não estruturados e naturais;

- Perceber os movimentos corporais que acontecem ao bater, esfregar, soprar, chacoalhar objetos durante brincadeiras e atividades;

- Participar de encenações de histórias e narrativas produzidas pela própria turma;

- Dançar, imitar e explorar o espaço com movimentos (em cima, embaixo, para frente, atrás, esquerda, direita) utilizando, ou não, diferentes objetos (celofane, fitas, bolas etc);

- Promover caminhadas investigativas pela escola, instigando as crianças a se atentarem:

         Tem ninho na escola? Onde?
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         Conseguimos identificar de quem são?

         Quais elementos da natureza predominam nos ninhos encontrados?

- Brincadeiras e situações as quais envolvam orientar-se corporalmente, pelo comando de outra criança ou das educadoras;

 - Interação com o espaço natural, vivenciando diferentes texturas areia, barro, água, grama e sensações desconhecidas.

“Traços, sons, cores e formas ” (TS)

- Modelar e criar, expressando suas opiniões não apenas sobre o próprio processo “de modelar”, como também, de seus sentimentos;

- Possibilitar a construção de “ninhos” com elementos coletados no ambiente externo da escola;

- Produzir e identificar diferentes sons (curtos, longos, graves, agudos, fracos ou fortes);

- Utilizar objetos sonoros para contar histórias e cantar músicas, explorando os diferentes ritmos;

- Explorar elementos da natureza, atentando-se para suas diferentes formas, cores etc;

- Brincadeiras e propostas que promovam o desenho e as hipóteses de escrita vinculada ao tateio do nome ou não (escrita com pedras, sementes, folhas, areia etc).

 

“Escuta, fala, pensamento e imaginação” (EF)

 

- Recontar histórias com ou sem a ajuda das educadoras e/ou dos colegas, utilizando recursos expressivos próprios;

- Narrar acontecimentos e chegar a um consenso com as demais crianças sobre o que será registrado no livro da vida;

- Debater e discutir assunto;

- Expressar-se oralmente sobre relatos e temas geradores propostos, como também, escutar o outro;

- Vivências de brincadeiras e situações que oportunizem as crianças a se organizarem oralmente (Ex: explicar aos colegas as etapas que deverão, ou o que ele pensou, para o desenvolver da brincadeira);

- Dramatização;

- Propostas que contribuam para a consciência fonológica;

- Vídeos e atividades interativas, utilizando o Datashow.

 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” (ET)

 

- Propostas que desafiem as crianças a solucionar problemas cotidianos podendo estar relacionados a noções numéricas, geométricas ou espaciais (Ex: Ao instigar as próprias crianças a se atentarem ao

distanciamento adequado, mesmo que haja uma referência);

- Vivenciar diferentes contextos sociais em que a utilização dos números e a contagem sejam necessárias, como (dentre outros):

         O calendário (dia do mês, dia da semana, nome do mês, que dia antecede, qual dia vem depois, contagem e observação do tempo);

         A “chamadinha” (quantos colegas vieram, quantos faltaram, quantas meninas, quantos meninos, etc). Aproveitando para fazer o pareamento com elementos da natureza também.

         Na construção dos “Ninhos” (dos elementos da natureza que serão utilizados quais são contáveis e quais não são?).

- Propostas que enfatizem o investigar, possibilitando a observação de transformações, como por exemplo, as misturas de água e areia, de água e terra, caracterizando as diferenças do processo;

- Explorar propriedades dos objetos (refletir, inverter, aumentar etc);

- Vivências que propiciem as crianças a elaborarem explicações para fenômenos da natureza (o calor, o frio, chuva, claro e escuro), relacionando as necessidades dos seres humanos de abrigo, apoio e

cuidados básicos;

- Situações de exploração tátil e visual das propriedades (forma, tamanho e posição);

- Atividades e brincadeiras as quais possibilitem noções espaciais;
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Avaliação

 

Seguindo as definições estabelecidas pelos documentos que norteiam a Educação Infantil no Brasil, a avalição neste período tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das crianças, sem

caráter de promover ou classificá-las. (BRASIL, 1996; BRASIL, 2009).

Sendo assim, no contexto presencial iremos documentar o cotidiano das crianças através da observação contínua e escuta atenta, considerando os momentos de interação com o grupo e individuais. O

acompanhamento e avaliação à distância será possível pressupondo que as famílias interajam nas redes sociais, nos enviando as atividades que estão executando em casa e através da participação nos

encontros on-line, que poderão ser propostos no decorrer do ano letivo.

Referências bibliográficas

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Etapa da Educação Infantil. Brasília: Ministério da Educação. 2017.  Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil .
Acesso em: 18 fev. 2020.

 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF, 1996.

 

BRASIL.  Ministério da Educação.  Conselho Nacional de Educação.  Câmara de Educação Básica. Resolução n. 5, de 17/12/2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, DF, 2009.

 

BUENO, M.C. No Chão Da Escola: por uma infância que voa. Cachoeira Paulista, SP: Editora Passarinho, 2018.

 

CRUZ, S. H. V.; AMORIM MARTINS, C.; CRUZ, R. C. DE A. A educação infantil e demandas postas pela pandemia: intersetorialidade, identidade e retorno às atividades presenciais . Zero-a-Seis, v.
23, n. Especial, p. 147–174, 29 jan. 2021.

 

FERREIRA, R. V. O acolhimento dos bebês na creche: tensões, desafios e propostas no contexto da Pedagogia da Infância. [s.l.] UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2018.

 

FREINET, C. As técnicas Freinet da escola moderna. 2ª ed. Lisboa: Estampa, 1975.

 

FRIEDMANN, A. A vez e a voz das crianças: escutas antropológicas e poéticas das infâncias . 1. Ed. - São Paulo, SP: Panda Books.

 

PROFESSORA: Helena Mara Costa Silva

MONITORAS: Caroline Bueno Ferreira

                            Uissara Tainá Silvério dos Santos

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 905002000 - SALATIEL ROSENDO DE LIMA JUNIOR

Plano de Trabalho Por agrupamento Educação Especial

Professor: Salatiel Rosendo de Lima Junior

Agrupamento: III E

 

O agrupamento IIIE é composto por 33 crianças sendo 16 meninos e 17 meninas de 4 e 5 anos e 11 meses de idade, nascidas em 01/07/2017 à 31/12/2019. Nesse agrupamento
temos a criança T.G.B com (TEA) Transtorno do Espectro Autista que causa (Desordens do desenvolvimento neurológico). As mediações neste agrupamento serão desenvolvidas
diariamente (período a definir), a fim de fortalecer a inclusão e desenvolvimento pleno, planejando conteúdos de acordo com a faixa etária e avaliando diariamente interações,
vivências e reações de forma individual e coletiva da criança.

Promover o desenvolvimento global, coordenação motora, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação, socioemocional e autocuidado, favorecendo o aprimoramento das
funções existentes, a aquisição da autonomia, e a interação social coletivamente com seus pares de iguais. 
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Objetivos:
• Promover o desenvolvimento da percepção visual, fazendo com que a visão seja instrumento de enriquecimento de experiência sensoriais em todos os campos de experiências.
• Favorecer o desenvolvimento da identificação, localização, discriminação e seleção de sons necessários para a compreensão do ambiente em que se está inserido.
• Proporcionar oportunidades que enriquecem as sensações da criança em termos de calor, frio, dor, consistência, textura, espessura etc.
• Favorecer o desenvolvimento de suas faculdades gustativas e olfativas.

• Habilitar a criança na aquisição de posturas adequadas à disposição e movimento, desenvolvimento o equilíbrio, a locomoção, e concepção integral de sua imagem corporal.
• Favorecer a adaptação, socialização e a integração em seu meio social.

Metodologia:
• Em suspiro estimular a fixação do olhar no rosto humano, usando voz suave e mímica;
• Estimular a fixação do olhar em diversos sentidos e direções (lateralidade);
• Estimular sabores diferentes e consistências de alimentos para desenvolver o paladar e aceitação de vários alimentos;
• Desenvolver atividades com brinquedos pequenos de fácil preensão, argolas, caixas de diferentes tamanhos, cubos para empilhar, bastão com argolas, pinos para encaixe,
tabuleiro, objeto para puxar com barbantes, caixas com objetos semelhantes, etc.;
• Vivenciar utensílios de casa, tais como: potes, panelinhas, colheres, xícaras, roupinha de boneca, cartela com zíper, botões, colchonetes, fivelas;

• Estimular o contato com elementos da natureza e materiais reciclados e não estruturados que possibilitem a construção livre.

Comunicação/oralidade
Conteúdos:
• Linguagem;
• Ordens simples;
• Nomenclatura dos objetos;
• Esquema corporal;
• Ambiente escolar (adaptação).

Objetivos:
• Emitir sons culturais;
• Proporcionar momentos de relacionamentos em pares, grupos e coletivos;
• Atender pelo seu nome;
• Prazer em emitir sons diversos e familiares;
• Entender significado de ‘“não, dá para mim, quer”;
• Estimular movimentos de língua, lábios;
• Ações simples acompanhadas de palavras;
• Associar objeto com o nome;

• Identificar a comunicação alternativa;
• Identificar de si mesmo.

Metodologia:
• Falar brandamente com a criança;

• Observar as reações da criança e a emissão de sons;
· Manter o contato visual com a criança;

• Oferecer brinquedos e atividades estimulantes para favorecer a vocalização;
• Chamá-lo (a) pelo seu nome;
• Estimular a emitir sons familiares, usando sempre gestos acompanhado de palavras, estimular o “O que você quer? Me monstra o que é? Repita o que você quer”;
• Usar sons de voz seguro quando disser não a criança;
• Pedir objetos de uso diário da criança, refletindo no espelho, dizendo o nome da mesma, segurar a mão e nomear e mostrar as outras partes do corpo;
• Apresentar livros de histórias, fantoches, bonecas e bichinhos de diferentes tamanhos, quebra cabeça simples, boneco articulado, etc.

Coordenação Motora
Conteúdos:
• Evolução motora ampla: favorece a criança no desenvolvimento motor e bom equilíbrio do corpo;
• Evolução motora fina: favorece a criança na coordenação visomotora;
• Coordenação Fina: pegar objetos, amassar e rasgar papel, rabiscar, pintar, desenhar e escrever, etc.

Objetivos:
• Apresentar movimentos não dirigidos de todas as partes do corpo;
• Desenvolver o equilíbrio da criança;
• Fixação ocular;
• Usar movimentos de pinça;
• Folhear livros e revistas;
• Desenvolver músculos nas extremidades;
• Distribuir o peso do corpo nos pés;
• Desenvolver habilidades para a marcha;
• Pular, subir, descer, rolar e dançar. 

Metodologia:
• Mover a cabeça, mãos e pés, estender e fechar as involuntariamente;
• Realizar brincadeiras de lateralidade;
• Segurar livros e revistas sem rasgar;
• Brincar no pátio e parque livremente coletivamente;
• Concentração na atividade de escrita;
• Expressão corporal: dançar em grupo e pares;

Área cognitiva
Conteúdos:
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• Produção de sons;
• Emissão de gestos;
• Nomeação de objetos e pessoas;
• Atenção à história;
• Apontar para figuras e objetos;
• Sons onomatofericos;
• Interesse, gestos e preferências pessoais.

Objetivos:
• Fixação ocular;
• Explorar objetos;
• Encontrar objetos parcialmente escondidos;
• Reagir a estímulos interessantes;
• Desenvolver a intencionalidade golpeando objetos;
• Descobrir novas maneiras de atingir os fins desejados;
• Imitar ações e reações;
• Resolução de pequenos problemas.

Metodologia:
• Fazer com que a criança troque de olhar com dois objetos;
• Procurar fonte sonora com os olhos;
• Persecução visual de um objeto até seu ponto de desaparecimento;
• Estimular a concentração na atividade proposta individual ou de roda;

• Estimular a comunicação alternativa para ser compreendido;
• Estimular o cuidado com seus pertences;
• Desenvolver atividades de pareamento, formas, quebra cabeça, expressões faciais;
• Estimular a autonomia com sua higiene pessoal;

Exercícios de articulação e respiração
Conteúdos:
• Sugar canudos graduando consistência do liquido
• Inspiração com nasale expiração em sopro em atividades lúdicas 
• Sopro
• Coisas leves 
• Brinquedos de sopro 
Estimular movimentos ativos de bater, balançar, tocar, soltar objetos e vocalizar fonemas como: fazer a boneca dormir (nana neném); o avião faz vum, vum; o martelo faz: pa; o som
quando mastigamos o alimento é: nham, nham, o som do tambor é: bam, bam; o som da bexiga esvaziando é: ch, ch; objeto caindo: ô,ô,ô; o som do violão; o cheiro do perfume é:
humm; exercício com a bexiga amarrada: bater e dizer “pá”, pá, pá, vocalizar em diversas atividades para e com a criança;
• Proporcionar situações em que a criança com a voz sem interferência de outras pessoas.

Objetivos:
• Estimular órgãos fono-articulatórios, respiração, sons e palavras através de exercícios dados em forma lúdica e dirigidos, visando à preparação inicial da fala.
• Estimular compreensão de ordens cotidianas, identificação de objetos e elementos do meio-ambiente através do concreto, iniciando transferência para figuras.

Atividade Funcionais
Conteúdos:
• Higiene pessoal
• Despir / vestir
• Auto cuidado
• Alimentação

Objetivos:
• Despir/ vestir.
• Utilizar colher e copo de forma independente.

 

Metodologia:
• Utilizar a dica verbal nós vamos:
• Lavar as mãos e rosto, abrir a torneira, pegar e passar sabonete nas mãos, fechar a torneira, enxugar mãos e rosto, pendurar a toalha no suporte, escovar os dentes (utilizar o
espelho), enxaguar a boca, lavar a escova e guardar, pentear o cabelo (lado. Frente ou atrás).

• Estimular a criança a tirar e por sapato, meia e roupas.
• Conduzir a criança estimulando a autonomia.

• Utilizar a cadeirinha de conforto no horário da alimentação, mostrar a crianças como manusear o alimento, mastigar e degustar.
• Realizar as atividades com a criança sempre dialogando.

Avaliação: 
A avaliação dos conteúdos será dada de forma continua através da observação e interação em suas atitudes, comportamentos, relacionamentos com o outro e em grupo, a todo o
momento, podendo o professor intervir sempre que necessário visando à formação da criança. 

 

F
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Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001672 - DANIELA RODRIGUES RUELA NOGUEIRA

             TURMA DAS SEMENTES

Professora Daniela Rodrigues

Monitora Gabriela Vittório  

 
“O brincar se faz com a vida e não com produtos adquiridos em lojas.

Gandhy piorski 

CARACTERÍSTICA DA TURMA

A turma do Agrupamento III F é composta por 32 crianças, sendo destas 3 crianças novas. Acompanho a turminha desde o ano de 2020, as crianças relacionam-se muito bem
entre si e com as educadoras, são muito carinhosas, acolhedoras, participativas, comunicativas, criativas e se expressam bem, há um pequeno grupo mais tímido, que também aos
poucos está se comunicando cada vez mais, em geral, é uma sala ativa e questionadora. Costumam interagir e brincar em pequenos grupos, por vezes acontecem alguns conflitos
em sala, em sua maioria são resolvidos entre elas mesmas, quando isso não ocorre buscam pelas educadoras. Há um grupo menor que demonstra uma maior resistência a regras e
combinados, o que por vezes, acaba gerando uma certa agitação na turma.

A grande maioria das crianças evidenciam habilidades motoras finas e habilidades motoras grossas bem desenvolvidas, algumas estão em processo de desenvolvimento destas
habilidades. Expressam grande interesse em atividades propostas em sala, como os ateliês de jogos de encaixe, empilhar, desenho, pintura e massinha, e nos ambientes externos
envolvendo movimento. A grande maioria evidencia também interesse em ouvir histórias, músicas e na dança. Demonstram também uma boa autonomia ao se alimentar e retirar os
pertences da mochila.

Sabemos que nesse período que estamos vivenciando de pandemia e isolamento social as crianças estão ficando em casa com as famílias, sem o contato direto com as
educadoras, somente de forma virtual, a fim de manter e fortalecer o vínculo, mas sabemos que continuam se desenvolvendo e construindo conhecimento de diversas formas.

Durante os encontros virtuais que tivemos pelo aplicativo Google Meet, pudemos observar o desenvolvimento das crianças, elas nos receberam de forma muito carinhosa e
acolhedora, estavam falantes e questionadoras. A grande maioria estava bem comunicativa, se expressando muito bem, utilizando novas palavras e vocabulários. Algumas crianças
que demonstravam ser mais tímidas em sala, estavam falantes, relatando estar com saudades, que estão bem, suas atividades e brincadeiras preferidas e contando também sobre
seus familiares. Outras, demonstraram estar um pouco mais reservadas e dialogaram menos, mas sinalizavam com expressões corporais.

 

Podemos observar também a preferência por algumas atividades, como desenho, pintura, jogos de memória, raciocínio lógico, culinária, pular corda, futebol, pique-pega, entre
outros.

Nos desenhos mostrados, pudemos observar as mudanças nos traços e detalhes. Em outro momento o desenvolvimento da fala e no interesse pelas letras do familiares, da
escrita do nome e pela culinária. A grande maioria também relatou atividades que movimentam o corpo como pega-pega, pique-escode, pique-pega, ou seja, podemos observar que
estão sendo desenvolvidas habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas.

 

ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS :

O acolhimento é extremamente importante, é a forma pela qual demonstramos nosso carinho, amor, respeito e importância pelo o outro.

Estamos diante de novas realidades e em adaptação o tempo todo. Pensando no cenário presencial com distanciamento, devemos repensar na forma de acolher, com atenção a
todos os cuidados necessários e com muito afeto, cuidado, com escuta atenta e o olhar sensível. 

Pensamos na acolhida presencial com mão no coração, coraçãozinho feito com as mãos, tchuazinhos, entre outros, e de forma leve e objetiva reafirmar os combinados da turma,
como distanciamento, uso da máscara de forma correta, higienização das mãos, etc.

As crianças encontrarão um espaço acolhedor e aconchegante, seguindo as orientações de distanciamento e os materiais utilizados serão de fácil higienização ou de descarte após o
uso.

A Educação Infantil é uma etapa muito importante no desenvolvimento das crianças, por meio das vivências, relações, pesquisas, investigações e questionamentos, as crianças
fazem inúmeras descobertas, sobre si e sobre o outro, constroem suas identidades pessoais, identificam e nomeiam seus sentimentos e emoções, tornam-se autônomas, ampliam
seus repertórios, vocabulário, resolvendo conflitos, desenvolvendo a coordenação motora grossa e fina, respeitando o próximo, entre outros.

Devemos sempre respeitar e garantir os direitos das crianças de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Estamos em processo de trocas e aprendizagens a todo momento.

A proposta que irá direcionar nossas pesquisas será a investigação das sementes. Iremos fazer diversas investigações, realizar o plantio, observar as transformações, suas
diferenças, semelhanças, entre outros.

No decorrer deste ano de forma presencial e remota, faremos muitas investigações, pesquisas, descobertas, levantaremos hipóteses, questionamentos, entre outros. E utilizaremos
os instrumentos tecnológicos e as redes sociais como recursos pedagógicos.
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OBJETIVO ESPECIFICO:

Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida.

 

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DOS VÍDEOS DE INTERAÇÃO:

Vamos iniciar   nosso acolhimento no ano de 2021 por meio de vídeos, entre eles de boas-vindas apresentando a nossa turminha, algumas propostas para fazer em casa, a fim de
fortalecer o vínculo mesmo remotamente e apresentando o tema norteador da nossa escola “DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA, INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADES, NO
CHÃO DA NOSSA ESCOLA”, e explicando que o tema foi escolhido depois de muitos momentos de pesquisas e estudos no ano de 2020.

Pensando no retorno presencial, nossa rotina se iniciará com o acolhimento e os ateliês montados em sala, os espaços serão organizados seguindo o distanciamento. Nestes espaços
as crianças encontrarão materiais descartáveis e de fácil higienização, entre eles terá materiais não estruturados e materiais relacionados ao projeto. Todos materiais serão de uso
individual (objetos e quantidades iguais para todos). Teremos também rodas de conversas e muitas investigações e pesquisas principalmente nos ambientes externos.

Caso o retorno presencial não aconteça, nossas investigações e pesquisas irão acontecer de forma remota, por meio dos vídeos e das interações online, com contação de histórias,
vídeos de experimentos, de pesquisas, observações, música, entre muitos outros, como forma de manter e fortalecer o vínculo, possibilitando o desenvolvimento e a aprendizagem.

Pensamos também em parabenizar os aniversariantes do mês de forma presencial e remota (por meio de vídeos).

 

METODOLOGIA:

·         Ateliês (explicar como montar os ateliês em casa, quais materiais utilizar, por que estes materiais);

·         Roda de conversa (Vídeos chamadas ou retorno por meio de vídeos das crianças);

·         Troca de saberes;

·         Correspondência (Vídeos, áudios, fotos, desenhos, entre as educadoras e entre as crianças);

·         Livro da Vida (Pelo Power Point, com imagens, escritas, retorno das crianças, etc.)

·         Texto livre;

·         Jornal de parede;

·         Exposições organizadas pelas crianças;

·         Ajudante do dia;

·         Chamadinha;

·         Calendário.

·         Investigação das sementes e plantio;

·         Coleção de sementes.

 

NOSSAS PESQUISAS/INVESTIGAÇÕES:

·         Como nascem as árvores e as plantas?

·         Qual a importância das sementes (árvores, plantas) para o meio ambiente?

 

TURMA DAS SEMENTES

Indagações sobre o tema

·         O que tem dentro da semente?

·         Como podemos plantar as sementes? Só nós podemos plantas as sementes? (Pássaros);

·         Como podemos cuidar das sementes?

·         No que essa semente vai se transformar?
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·         Vocês sabem o que é germinação?

·         Quais são as formas e texturas das sementes?

·         Como podemos medir as sementes?

·         Quais cores podemos observar nas sementes e na natureza?

 

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

 

O EU, O OUTRO E O NÓS

·         Rodas de conversa e reflexão;

·         Roda, exposição e comparação das sementes coletadas em casa; ou na escola; 

·         Pesquisa e exposição da semente coletada em casa/escola que começa coma letra do meu nome;

·         Correspondência (Vídeos, fotos, áudios para as educadoras ou colegas de cartas, desenhos, mensagens, entre outros);

·         Confeccionar instrumentos individuas com materiais reciclados ou com elementos da natureza;

·         Observar diferentes animais, insetos, plantas, flores etc. (semelhanças, diferenças, particularidades);

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

·         Momentos de dança e brincadeiras como estatua, mimica, mestre mandou;

·         Momentos de relaxamento e meditação;

·         Construções, colagens e confecções (Boneco graveto, pincel natural, confecção de bebedouros para passarinhos*, esculturas, animais, binoculo, etc.);

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

·         Investigação da natureza: “O que tem dentro da semente? Em que ela vai se transformar?” Pintura da imaginação;

·         Roda de reflexão: “O que a semente está fazendo embaixo da terra?” Desenho da imaginação;

·         Desenho adivinha: Desenhar árvores frutíferas para os colegas adivinharem qual é a fruta;

·         Desenhos em diferentes suportes para descobrir as texturas: Piso, parede, concreto, tronco da arvore, folhas, etc;

·         Carimbos com frutas, flores, elementos naturais, utilizando suas cores naturais;

·         Carimbos com frutas, flores, elementos naturais, com o auxílio de tinta;

·         Confeccionar tinta com a terra observando as diferentes cores;

 

ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

·         Semente do quê? Desenho da semente e escrita espontânea;

·         Desenho ouvindo a letra da música e a história: A Semente de Alê Carmani;

·         Chapéu de charadas: Semente do quê?

·         Observar os diferentes sons do ambiente: O que eles podem nos mostrar?

·         Roda de reflexão: “Tem sementes na sua casa?  Se você fosse uma semente, como você seria?”;

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

·         Separação de diferentes elementos naturais (Pedras, flores, folhas, por cores, tamanhos, etc.);
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·         Plantio da semente: Terra, casca do ovo, algodão, caixa de ovo, entre outros;

·         Medir as plantas/sementes: “Como podemos medir?” (linha, régua, trena, fita métrica”,

·         Piquenique com frutas: “Como são as sementes dessas frutas? – Plantio/Coleção dessas sementes;

·         Reflexão sobre a importância das flores, árvores, as mudanças das estações, e os resultados na natureza;

·         Sementário: Coleção das sementes na caixa de ovos, garrafas pets ou outros materiais;

 

*Se possível confeccionar e espalhar pelos ambientes da escolas, pois os passarinhos ajudam muito no plantio e em espalhar as sementes;

 

AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á por meio da observação continua de todas as vivências inicialmente de forma remota.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

ROSSET, J. M.; RIZZI, M Â.; WEBSTER, M. H. Educação infantil: Um mundo de janelas abertas. Tempo de creche.1. ed. Erechim RS, edelbra, 2018.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Não possui criança publico alvo de educação especial. 

G

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001677 - MAYARA CAROLINE DOS SANTOS MANTOVANI

DESENHANDO NOSSA HISTÓRIA, INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE, NO CHÃO (NA) DA NOSSA ESCOLA

Projeto AG III G: ABRINDO AS PORTAS: INVESTIGANDO E EXPLORANDO O LADO DE FORA.

 
 

“Escola é o espaço do múltiplo. É o espaço das afirmações das singularidades para a constituição de um coletivo que faça
diferença. E o que move esse grande projeto é o afeto e o respeito. Parece lugar-comum. Mas é justamente por isso que

deve ser sempre lembrado.”
(Bueno 2018, pg. 111)

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

A turma é composta por 32 crianças, sendo 18 meninos e 14 meninas, com idades entre 4 e 5 anos. É uma turma curiosa, questionadora, aberta ao diálogo e muito comunicativa. Gostam
de brincar e explorar os ambientes externos.

A maior parte deles é acompanhada por mim a alguns anos. Outros são novidades na turma. Em nosso primeiro contato de forma remota (Google Meet), tive a oportunidade de conversar
com as crianças um pouco e notar como estão comunicativos e com vontade de falar, de se expressar e também muitos ansiosos pela volta às aulas. Aos novos notei uma vontade imensa
de ir à escola, conhecer a escola e os amigos, notei que não ficaram tímidos ao me conhecerem, pelo contrário mostraram-se bem comunicativos, questionadores e curiosos quanto a
escola. Tenho a Mariana como parceira de trabalho e ela me ajuda muito nas interações, propostas de atividades etc. Nossa parceria é muito boa, nos comunicamos bastante e nossas
ideias estão sempre bem sincronizados.

ACOLHIMENTO
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Pensando na situação atual que estamos vivendo, pensar em acolher as crianças é muito desafiador. Quando pensamos em acolhimento, nos vem à cabeça abraços, beijos, o toque. Nesse
momento é preciso nos reinventar principalmente na acolhida das crianças que irão chegar na escola com muita coisa para nos contar.

“Curiosas, questionadoras, interessadas e sensíveis às relações com as pessoas e às interações com o mundo físico, as
crianças aprendem, assumem novos comportamentos e atitudes e aplicam seus saberes em outras situações. Essas

experiências significativamente processadas se transformam em conhecimentos.”
(ROSSET 2018, PG. 9)

 
Pensando nisso tudo, nossa acolhida se dará por meio do sorriso com os olhos (os olhos também sorriem), com a escuta e o diálogo, tanto na escola como no remoto, nesse segundo
através de vídeos e interações virtuais. As crianças serão recebidas na sala de aula pela educadora na porta, irão higienizar as mãos e retirar o caderno de recados da mochila. Os ateliês
estarão montados em pontos estratégicos da sala respeitando o distanciamento social. Utilizaremos nos ateliês somente materiais que possam ser descartados (rolinhos de papel higiênico,
latas etc.) e materiais e brinquedos que possam ser higienizados após o uso.

É sabido que as crianças são curiosas quanto a tudo em seu entorno, acreditando nessa curiosidade pelas formas, gostos, sons, cores e afins que pretendemos estudar e pesquisar o lado
de fora da sala de aula, segundo Gandhy:

 “O interesse da criança por formas, sons, gestos, afazeres, cores, sabores, texturas, assim como suas perguntas sem fim, sua
vontade de tudo agarrar e examinar, e o seu amor ás miniaturas que comportam o grande em menor tamanho, pode ser

traduzido por um desejo de se intimar com a vida.”

Pensando nisso tudo nossa proposta para o ano letivo de 2021 será trazer para nossas crianças propostas para além da sala de aula, vamos pesquisar o quintal, o jardim, a horta. O que há
nesses espaços que aguçam a curiosidade e a vontade de pesquisar? Como nascem as flores? Por que elas têm cores e formas diferentes? Que bichinhos encontro no jardim? E na horta o
que posso plantar? Posso acompanhar seu crescimento? São com perguntas norteadoras como essas que pretendemos dar inicio ao nosso projeto e despertar nas crianças um olhar mais
sensível aos ambientes externos da escola, para que elas enxerguem aquilo que os olhos não veem, olhar as miudezas.

As Diretrizes Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), em seu artigo 4º, definem a criança como

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Esperamos que o ano seja de muita descoberta, de escuta e diálogo com as crianças. Que o tema abordado seja cativante para as mesmas, que elas se sintam chamadas a pesquisa, que
despertem a curiosidade. Esperamos que as crianças busquem no chão da escola as miudezas, a beleza do jardim e do quintal.

Sabemos da importância da educação infantil na vida do indivíduo, nela a criança se descobre, constrói seus primeiros laços afetivos fora do ambiente familiar. Esta etapa da educação
deve oferecer as crianças condições para que se desenvolvam plenamente, que convivam com outras crianças, que brinquem, que participem, explorem, se expressem. A BNCC (Base
Nacional Comum

Curricular) entende que são direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças de educação infantil: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE.

Segundo a BNCC:

“Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila
valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o
mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou
espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação

Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.”

A criança deve ocupar o espaço de protagonista em seu processo de aprendizagem, tendo liberdade para pesquisar, explorar, expressar-se quando achar necessário e livre de julgamentos.
Tornar a criança protagonista do seu próprio processo de aprendizagem faz com que a sua aprendizagem seja significativa.
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OBJETIVO ESPECIFICO:

Manter o vinculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida.

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DE VÍDEOS DE INTERAÇÃO

Até o presente momento, todas as interações feitas com as crianças foram por meio de vídeos produzidos por nós educadoras e postados nas redes sociais da escola. No nosso primeiro
contato nós nos apresentamos para as famílias e para as crianças, as que já nos acompanham e as novas famílias e crianças. Contamos um pouco da nossa história com a escola, nossas
expectativas para o ano de 2021. Também apresentamos o tema pedagógico da escola para esse ano letivo, e como ele foi pensado e elaborado, através de estudos das educadoras.
Nesse primeiro vídeo ainda, fizemos a chamadinha das nossas crianças, citando seus nomes e dando as boas vindas a nossa turma.

Em um segundo momento de interação através dos vídeos, propomos diversas atividades com coisas que se pode encontrar em casa, como um ateliê com água, e explorando o quintal e
montar um ateliê com o que eu encontro nele. Tudo foi pensado para atender e comtemplar o nosso tema que é voltado para a Natureza e os detalhes no quintal, esse no momento em
casa, após o retorno a escola iremos trabalhar com o quintal da escola (parques, hortas etc.).

Ainda pensando no ensino hibrido continuaremos com as propostas de atividades por meio das plataformas digitais, afim de contemplar todas as crianças. Abordaremos temas de pesquisa
dentro de casa e no quintal, atividades de plantio e acompanhamento desse plantio. Incentivando as crianças e famílias a participarem juntos, registrando suas descobertas e
compartilhando conosco.

Algumas atividades através das interações virtuais:

• Contação de história;

• Pesquisa na cozinha;

• Culinária;

• Interações online e ao vivo através da plataforma google Meet quando possível.

Pensando num possível retorno as aulas em Abril, iremos propor vídeos que abordem a volta as aulas em segurança, relatando a importância do uso da máscara e do distanciamento
social. Caso o retorno as aulas presenciais não aconteça, nossas propostas de vídeos serão voltadas para contação de história com temas que abordem os sentimentos, a  saudade e
propostas de atividades voltadas para a nossa temática, ex. plantio, pesquisa das plantas e flores (formato, cores etc.), pesquisa de bichinhos no jardim e afins.

Com o retorno das aulas seguiremos nossa rotina com a roda inicial, nessa todos os dias planejamos nossa rotina, atualizamos o calendário, contação de história, fazemos a chamadinha e
escolhemos os ajudantes do dia. É uma rotina de roda que já é bem conhecida pelas crianças.

 

“...a roda é um potente recurso para trabalhar a coletividade, a oralidade, a capacidade de planejar, avaliar, refletir sobre
a cultura e a sociedade. Momento da coletividade. Da afirmação de que estamos vivendo em grupo. Hora da escuta, de se

mobilizar pelas questões dos outros, pelas narrativas do grupo. Momento de trocas de ideias. Da oralidade. De fazer memória,
de contar histórias.”

(BUENO 2018, pg. 93)
 

Iremos propor leituras que abordem o tema da saudade, do carinho e afeto, amizade e também que abordem nosso tema de projeto: natureza.

Alguns dos títulos a serem trabalhados:

• O livro dos sentimentos – Todd Parr;

• O Monstro das cores – Anna Llenas;

• Horta, pomar e jardim, brincadeira não tem fim – Ellen Pestili;

• Quem vai salvar a vida? – Ruth Rocha.

Cada Criança receberá um kit com materiais individuais, para evitação a manipulação dos materiais, diminuindo assim o risco de contaminação da Covid-19. Nesse kit haverá lápis de cor,
canetinhas, cola e tesoura, papéis diversos e coloridos, brinquedos e entre outros. Esses materiais serão utilizados para pesquisa, anotações de hipóteses das crianças, registro de suas
pesquisas e para o lazer livre.

METODOLOGIA

• Interações por meio de vídeos e Google Meet;
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• Roda de conversa;

• Ateliês;

• Correspondência;

• Livro da vida;

• Texto Livre;

• Exposições Organizadas pelas crianças.

NOSSAS PESQUISAS/INVESTIGAÇÕES:

• O que vemos no jardim?

• Como nascem as plantas, flores e árvores?

• Você sabe qual a função dos insetos na natureza?

• Da onde nasce as flores, plantas e árvores?

• Você sabe o que é uma semente?

NOME DA TURMA: NATUREZA E SUAS RIQUEZAS

• O que é natureza?

•Na nossa casa tem natureza?

• Na nossa escola tem natureza? Onde?

• Natureza é só flor e bichos?

• Como cuidamos da natureza? É fácil ou difícil?

• O que destrói a natureza?

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

O EU, O OUTRO E O NÓS

• Roda de conversa;

• Registro no livro da vida;

• Pesquisa nos ambientes externos;

• fotografia a partir do ponto de vista das crianças (crianças fotógrafos);

• Procurando as cores na natureza;

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

• Pesquisa e escrita dos nomes das plantas e flores encontradas no jardim da escola;

• Fotos a partir do ponto de vista das crianças (criança como fotógrafo);

• Reconto de histórias com ou sem ajuda das educadoras;
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ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

• Carimbo com frutas, legumes e elementos da natureza;

• Pesquisa nos ambientes externos;

• Desenho com pedrinhas;

• Procurando cores na natureza;

• Pesquisa de sementes;

• Plantio;

• Projeto horta;

• Produção de tinta Natural;

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

• Carimbo com frutas, legumes e elementos da natureza;

• Colagem, pintura e construção com os elementos encontrados no quintal da escola;

• Desenho com sombras;

CORPO, GESTO E MOVIMENTO

• Colagem, pintura e construção com os elementos encontrados no quintal da escola;

• Plantio;

• Atividades psicomotoras e atividades com obstáculos e percurso;

• Desenho com sombras;

• Pesquisa e escrita dos nomes das plantas e flores encontrados no jardim de casa e da escola
 AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á por meio da observação continua de todas as vivências, inicialmente de forma remota.

 

REFERÊNCIAS:

 

BASE COMUM CURRICULAR (BNCC) – A etapa da educação infantil

Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf >

 

DIRETRIZES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (DCNEI) – Brasília: MEC, SEB, DCINEI, 2013

 

BUENO, Marcelo Cunha: No chão da escola: por uma infância que voa  – Cachoeira Paulista. SP: Editora Passarinho,2018.

 

JOYCE, M; ROSSET. Educação infantil: um mundo de janelas aberta. Campinas,

SP: Editora Edelbra, 2018.

 

PIORSKI, Gandhy: Brinquedos do chão: a natureza, o imaginário e o brincar / Gandhy Priorski – São Paulo: Peirópolis, 2016. 156 p.
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Professora: Mayara Caroline dos Santos Mantovani

Monitora: Mariana Vittório

 

 

 

G

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Não possui criança publico alvo de educação especial. 

H

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905001456 - PATRICIA SOUZA DO NASCIMENTO DA SILVA

AGRUPAMENTO IIIH

 

TEMA: INFINITO DE POSSIBILIDADES

  

"[...] só faremos educação se deixarmos que cada criança realie a sua própria experiência e adquira os mecanismos em estreita ligação com a elaboração
do seu pensamento: de outro modo, ela desperdiça, em puro detrimento da formação de homem, as horas mais preciosas da sua existência. (FREINET,
1977, p.77)

O educador por sua vez precisa respeitar a maneira como as crianças constroem conhecimento e exploram o mundo, investigando e ficando cada vez mais autoras do seu saber.
Utilizando os vínculos afetivos como instrumento do conhecimento.

 

Sendo o agrupamento IIIH composta por 20 meninos e 12 meninas, com a idade entre 4 anos e 6 anos, é uma sala ativa, com questionamento, criticas, com dúvidas e sugestões,
querendo saber do outro e se  preocupando com o eu e o nós. Pensando no perfil desta turma alegre que tem ideias, tralharemos o ponto de vista de cada aluno para discussões e
debates, a autoria será valorizada pela turma, dando espaço para criança estabelecer relações, construindo significados e conhecimento no seu mundo.

 

ACOLHIMENTO

 

Falar em acolhimento é pensar em contato físico, abraços, beijos, aperto de mão, andar agarrados, é enfim, estar juntinhos. De acordo com o que vivemos em 2020, com as perdas,
as lagrimas e distanciamento, iniciaremos ou continuaremos neste inicio de 2021 de uma forma remota e logo já pensando em uma forma segura de voltar presencialmente.

Acreditamos na importância de um acolhimento caloroso, em que a criança sinta-se segura, especial e feliz pela oportunidade de poder voltar. Pensando nesse retorno nos
cumprimentaremos com os pés (tocando um no outro), com nosso sorriso, abraçaremos a nós como se fosse abraçar o outro, com lembranças e trocas de experiências vividas em
nosso lar.

Ao chegar à escola a criança será recebida na porta, pela professora e irá retirar seus pertences da bolsa (o que irá usar no dia), irá se higienizar com auxilio de um adulto. Ao entrar
na sala ela pegara seu kit, onde terá materiais para ela brincar, produzir e criar. Este kit será higienizado todos os dias e dentro conterá: lápis, giz de cera, tinta, diferentes materiais
para pinturas, papeis diversificados, livros, etc. em outros momentos e propostas utilizaremos materiais descartáveis e de fácil higienização, tais como: materiais da natureza, rolo de
papel, lego, carros, bonecas, etc.

Tudo começa com a observação das crianças: Onde estão seus interesses?

Diante dos poucos contatos realizados no ano anterior, acreditamos que existe algo valioso entre quatro paredes, em que podemos explorar, imaginar e ir além. Um objeto tão
natural no mundo que vivemos, mas que fará nossa imaginação voar.

Como proposta para o ano de 2021, Exploraremos o olhar a partir de uma janela, seja ela em casa e em sala de aula, que proporcionará um Infinito de Possibilidades. A janela faz
parte do nosso dia-a-dia, com isso instigaremos as crianças e suas famílias com algumas perguntas, como: “Quantas janelas você tem em casa?”, “Qual o tamanho da sua janela”,
“Qual janela você mais gosta?”, “O que da natureza vemos pela janela?”, “Vamos coletar materiais lá de fora?”, “E vamos fazer o que com o que coletamos?”. As pesquisas e
construções serão realizadas em grupo quando o momento for na escola e com as famílias quando o momento for em casa, sendo assim cada um contribuirá com suas opiniões e
criticas a respeito do assunto abordado.
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Segundo Loris Malaguzzi: 

 

"Valorizamos o espaço devido ao seu poder de organizar, de promover relacionamentos agradáveis entre as pessoas de diferentes idades,
de criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover escolhas e atividades, e a seu potencial para iniciar toda a espécie de

aprendizagem social, afetiva e cognitiva (...)" (1999 p.157)

 

Ou seja, o espaço é visto como o terceiro educador, contribuindo para o desenvolvimento e construção da criança. Sendo assim o espaço será explorado pela criança, tanto em casa,
como na escola através da observação na janela e pela janela. Que nos guiará qual caminho a percorrer para atingir o objetivo desejado.

 

Esperamos então despertar na criança os sentidos, enfatizando a importância de no momento explorar a visão, audição e olfato e preservar o tato, pelo fato de cuidar da nossa e da
saúde do próximo. Sendo Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se é direito de aprendizagem e desenvolvimento da criança segundo a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular). A criança terá voz para expressar (protagonismo): o que vê, como vê, como gostaria de vê e o que poderia fazer com o que vê e coleta. O lado lúdico da criança
será instigado e a mesma terá oportunidade de se expressar através de uma roda de conversa e de suas produções.

 

Brincar é o trabalho das crianças, ou seja, é no brincar que encontramos sua essência, no aqui e agora. Não devemos pensar no objetivo final, o brincar já é o objetivo. Diante dessa
importância trabalharemos o brincar em família, o brincar com os amigos e juntos saírem das quatros paredes “que as sufocam” e explorar o mundo lá fora. A Natureza agirá como
efeito calmante e proporcionará novas oportunidades de aprendizagens, brincadeiras e prazeres.

“As crianças, em suas brincadeiras, nas perguntas que formulam, na maneira de interagir com o mundo a sua volta, expressam curiosidade e movem-se
como grandes pesquisadoras”. (OSTETTO 2017, p.95)

 

OBJETIVO ESPECIFICO:

Manter o vínculo afetivo e acolhedor com as crianças de forma hibrida.

 

ROTINA DE APRENDIZAGENS POR MEIO DE VÍDEOS DE INTERAÇÃO

 

As interações foram iniciadas de forma virtual, com vídeos produzidos pelas educadoras e serão disponibilizados nas redes sociais da instituição.

O primeiro vídeo foi de Boas vindas ao novo ano letivo e de nossas expectativas para o mesmo, foi realizado a apresentação da professora e monitora aonde cada uma teve a
oportunidade de contar um pouco da sua história na escola, apresentamos o tema norteador do ano de 2021 e como ele foi escolhido pela equipe gestora e foi realizada uma
chamadinha com o nome de todas as crianças que compõem a turma do agrupamento IIIH.

No segundo vídeo falamos sobre a Gratidão, se conheciam a palavra, se já haviam agradecidos naquele dia. Foi então falado um pouco do que é Gratidão e foram dadas algumas
dicas do que agradecer e como agradecer. Foi proposto para realizar em família a confecção do Pote da Gratidão e convidados a enviarem vídeos sobre o que queriam agradecer.
Este vídeo foi pensado para reflexão de tudo o que temos passado com o distanciamento devido ao COVID-19 e enfatizado o quão é importante agradecer, não só pelas coisas boas,
pois em tudo a algo para aprender.

No terceiro vídeo foi elaborada com a intenção de a família trabalhar juntas em um espaço tão curioso por parte das crianças, a cozinha! Foi ensinada uma receita de Bolinho de
chuva, mostrando cada ingrediente, falando cada medida e instruções a serem seguidas até obter o produto final, com a degustação. Acreditamos que melhor do que estar
juntos no mesmo ambiente de quem amamos é estar envolvidos, sendo companheiros e parceiros, construindo vínculos e desenvolvendo
aprendizagens. 

 

METODOLOGIA

• Vídeos de interação;

·   Roda de conversa;

• Ateliês;

• Correspondência;

• Livro da vida;

• Texto Livre;

• Construções e Exposições Organizadas pelas crianças e suas famílias.

 

NOSSAS PESQUISAS/INVESTIGAÇÕES/VÍDEOS:
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·                    Quantas janelas você tem em casa?

·                    Qual o tamanho da sua janela?

·                    Qual janela você mais gosta?

·                    O que da natureza vemos pela janela?

·                    Vamos coletar materiais lá de fora?

·                    E vamos fazer o que com o que coletamos?

NOME DA TURMA:  JANELINHAS ABERTAS

·                    Para que serve as janelas?

·                    Qual tamanho elas são?

·                    Todas as janelas são iguais?

·                    É diferente o que tem do lado de fora da janela da minha casa com a janela da escola e da casa do amigo?

·                    O que podemos coletar lá fora?

 

ESTRATÉGIAS E VIVÊNCIAS

O eu, o outro e o nós

·                    Cuidados com o eu e com o outro;

·                    Respeitar espaço, sentimentos, necessidades e maneira do outro pensar ou agir;

·                    Expressar suas ideias e sentimentos, respeitando o outro;

·                    Respeitar escolhas do outro;

·                    Resolver problemas com diálogos.

Corpo, gestos e movimentos:

·                    Expressar sentimentos, sensações e emoções através das brincadeiras, danças e música;

·                    Controle do próprio corpo nas brincadeiras e jogos;

·                     Cuidados de higiene pessoal com o corpo;

·                     Correr, subir, descer, escorregar, pendurar-se, movimentar-se, agachar-se;

·                     Força, velocidade, resistência e flexibilidade nos jogos e brincadeiras que participa;

·                     Coletar e Manipular materiais para habilidades manuais.

Traços, sons, cores e formas

                     Trabalhar a produção centrada na experimentação e na imitação, tendo como produto a interpretação, o improviso e a criação;

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

                     Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração e altura) ao ouvir;

                     Jogos e brincadeiras com dança.

Escuta, fala, pensamento e imaginação

·                    Expressar ideias, desejos e sentimentos através da linguagem oral e escrita;
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·                    Inventar brincadeiras;

                     Escolher e folhear livros, identificando letras conhecidas;

                     Realizar escrita com e sem o apoio;

                     Recontar histórias, tendo a professora como escriba;

                     Produzir suas próprias histórias.

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

                     Relação de comparação de objetos (semelhanças e diferenças);

                     Classificar objetos e figuras (semelhanças e diferenças);

                     Contagem das letras do nome e de palavras e objetos na casa;

                     Comparar altura e largura entre as janelas;

                     Relacionar números as suas quantidades;

                     Identificar números antes, depois e entre uma contagem;

                     Construir gráficos básicos;

MATERIAIS

                     Kit individual (lápis, canetinha, giz de cera);

                     Kit individual de brinquedos (cada criança teria uma caixa de sapato com alguns brinquedos selecionados);

                     Brinquedos que serão selecionados para atual situação e higienizados diariamente;

                     Livro: “Minha mão é uma régua”: este livro será apresentado e explorado pela turma através de vídeos e em sala. Após será proposto para as famílias gravarem um vídeo
desenvolvendo o livro juntos em casa e presencialmente a criança apresentará o trabalho realizado em casa.

Objetivos:

·                     Trabalhar cooperação em família;

·                     Explorar os cômodos da casa e a sala de aula;

·                     Utilizar o corpo como instrumento da matemática;

                     Números e medidas;

 

ATIVIDADES / PROPOSTAS DE VIDEOS

·                    Observação da janela de casa e da escola (Contagem de quantas janelas tenho em casa);

·                    História do livro “Minha mão é uma régua”;

·                    Medição das janelas utilizando a mão e materiais para metragem;

·                    Observação pela janela que gosto;

·                    Exposição do que eu vejo, através de uma foto, relato, desenho ou encenação;

·                    Comparação e reflexão das janelas apresentadas pela turma;

·                    Confecção de materiais para investigação do lado de fora;

·                    Exploração e coleta do lado de fora;

·                    Relato do que eu explorei e exposição do que coletei;

         Construção com os materiais coletados;

AVALIAÇÃO
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A avaliação acontecerá através das observações e registros feitas pela professora e monitora com: chamada de vídeo pelo aplicativo Google meet, vídeos gravados pelas crianças
com as famílias, desenvolvimento nas atividades e produções do que aprenderam em sala de aula.

PRODUTO FINAL

 

Pensando em como fechar um ciclo de aventuras e aprendizagens, o produto final ele acontecerá diariamente e continuamente, com as trocas e conquistas. O período vivido e
apresentado, com suas atividades, suas conversas, suas descobertas, sua alegria e seu entusiasmo, será muito proveitoso para todos os envolvidos, rico em aprendizagens, tanto
para as crianças quanto suas famílias e educadores. Será um trabalho que envolverá sensibilidade, o olhar atento, o diálogo e, sobretudo, o direito á infância.

“a educação da criança pequena, isto é, a Educação Infantil, não é uma escola como as outras. A educação Infantil se caracteriza por um duplo
compromisso: educar – que não é a mesma coisa que ensinar! – e cuidar. O mais importante de tudo na Educação Infantil é a criança: ela é o centro, ela é

nossa razão de existir, e é nossa responsabilidade assegurar seu bem-estar físico e psíquico”. (Colinvaux 2011, p.13)

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Registro na educação infantil: Pesquisa e prática pedagógica/Luciana Esmeral Ostetto (org.). – SP: Papirus, 2017.

 

Espaços que transformam e se transformam!

https://www.dialogosviagenspedagogicas.com.br/blog/espacos-que-transformam-e-se-transformam

 

Documentário: O começo da vida 1 (Netflix)

Documentário: O começo da vida 2 (Netflix)

Base Nacional Comum Curricular

FREINET, Célestin, Pedagogia do Bom Senso. São Paulo: Martins Fontes,1996.

RIZZI, Maria Ângela. Educação Infantil: um mundo de janelas abertas.

 

H

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Não possui criança publico alvo de educação especial. 

I

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 905000045 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS

DESENHANDO A NOSSA HISTÓRIA,

INVESTIGANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADE, NO CHÃO

DA NOSSA ESCOLA.

 

 

“A educação infantil é o primeiro espaço coletivo

formal de aprendizagem da criança e, portanto,
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pertence à sua escola da vida.”

(Joyce Menasce Rosset, p. 77, 2018).

  

A turma do AGIIII é composta por 32 crianças, sendo 18 meninas e 13 meninos, tendo como educadoras a professora Ana Claudia, há 9 anos na Abrace, e a monitora Giovanna, com 1 ano na Abrace.
Algumas crianças já são familiarizadas desde o berçário e outras desde o agrupamento II.

Nosso primeiro contato com as crianças esse ano foi de forma online  através da plataforma do Google Meet,  cada criança pode participar juntamente com algum familiar (mãe, pai, tio, tia e avó).

  A maioria da turma possui autonomia e demonstraram interesse em comunicar mostrando suas vivências em casa. Percebemos que as crianças reconhecem a inicial do nome, e já conseguem
identificar o que são número e letras. Realizam contagem até o número 10 e alguns até número 20.

Sendo formada por crianças que irão para o fundamental, notamos a necessidade de desenvolver maiores vivências lúdicas que envolvam o letramento.

Através das conversas com as famílias percebemos que as crianças estão ansiosas para o possível retorno. Estamos muito ansiosas para recebê-los de braços abertos e com o sorriso no olhar,
garantindo nosso vínculo e muitas vivencias dentro e fora da escola!

Nossos vídeos estão sendo produzidos com muito amor, nos desafiando cada vez a mais em criar o vínculo educador-aluno, com atividades propostas para serem realizadas dentro e fora de casa. É um
momento de usar a imaginação e a criatividade, explorando a natureza, que nos proporciona inspiração, com os quais os alunos possam construir a sua história.

 

Acolhimento das crianças

 

Estamos iniciando um ano atípico devido a pandemia, onde a educação vem se transformando e adaptando a forma de ensinar por meio da educação hibrida, resultando sempre no melhor para atender
nossos alunos.

 

 Nesse contexto atípico em que estamos vivendo, passamos por um turbilhão de sentimentos, onde estamos tendo dificuldades em expressar nossos sentimentos. Por isso, a acolhida das crianças
deverá ser feita de forma que possamos atender cada um em suas singularidades.

Umas das primeiras necessidades que a escola deve fazer é seguir os protocolos de segurança para que a criança sinta segurança e com isso possamos reduzir o risco.

Esse momento, deverá ser feito através de músicas, histórias que trabalhem as emoções propiciando a criança um ambiente acolhedor seguro e prazeroso, facilitando o seu vínculo afetivo com o
educador. A escuta atenta, é essencial nesse momento, pois através dela podemos direcionar nosso trabalho.

 

• Escutar as crianças para saberem sobre as suas vivências em casa;

•  Propor atividades com músicas, para que as crianças possam interagir;

•  Reparar no comportamento dos alunos, quando estão na escola;

•  Explicar para as crianças sobre as regras, referente ao Covid19

•  Rotinas de aprendizagens por meio de vídeos de interação.

 

Objetivo Específico

            De forma hibrida manter o vínculo afetivo e acolhedor das crianças.

 

Rotina de aprendizagens por meio dos vídeos de interação

 

            Devido ao contexto pandêmico, renovamos a cada dia a forma de criar vínculos afetivos com nossos alunos. Por meio de vídeos e reuniões online via Google Meet, tem sido um meio para nos
aproximarmos cada vez mais das famílias.

            Confeccionamos três vídeos, primeiro a apresentação de toda a turma com a ajuda do nosso mascote, e também apresentando o tema norteador anual. O segundo vídeo, elaborado pela monitora
Giovanna, foi apresentada uma atividade com elementos da natureza: elaboração de pincéis com folhas secas, flores e gravetos para serem usados com tintas e expressar a imaginação de cada um. O terceiro
vídeo e por final, a professora Ana nos apresentou um ateliê para ser feito em casa com a experiência: Boia ou afunda?, com alimentos e um recipiente de vidro com água, vivenciando na pratica o
questionamento feito.

            De forma online, realizamos vídeos chamadas por meio de plataformas, para acolhermos as famílias e sondarmos o que cada criança precisa para o seu desenvolvimento em casa de forma remota.
Questionamos sobre o bem-estar dos pais e sobre o comportamento da criança referente ao seu aprendizado fora da escola. O resultado foi satisfatório, e as famílias se sentiram acolhidas e gratas pelo
contato.

Deste modo, continuaremos nosso trabalho sempre auxiliando e fornecendo suporte aos pais e alunos, para que seja vivenciado e explorado em sua casa tudo aquilo que seria proposto na escola.

 

Ø  Projeto Norteador- Sobre o tema norteador, nos questionamos como podemos desenhar a nossa história e criar um mundo de possibilidades, fazendo com que as crianças possam explorar e
investigar, dentro e fora da escola, enfatizando o que a natureza nos proporciona. O nome da turma inicialmente foi escolhido como: “Turma das frutas e legumes”, tendo como finalidade explorar a
natureza de modo que as crianças possam vivenciar e conhecer os frutos e legumes de forma.
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Ø  Roda de conversas- A roda de conversa é um momento em que cantamos músicas e conversamos com as crianças, sendo um espaço de expressão e escuta do pensamento da criança.

Ø  Rotinas e combinados - Construir junto as crianças uma rotina e combinados dentro de sala de aula, ouvindo suas ideias e opiniões, tendo-as como protagonistas.

Ø  Ateliês – Com a finalidade de realizar o tateio, a criança aprende a investigar com autonomia, suas hipóteses como caminho de construção de conhecimento: “É fazendo que se aprende.”

Ø  Calendário- O calendário será confeccionado pelas crianças, onde cada uma será responsável por usar sua imaginação para adornar um número correspondente ao dia, sendo apresentadas na hora da
roda de conversa.

Ø  Chamadinha- A chamadinha será feita com as fotos das crianças, onde poderão identificar através de um painel com uma imagem ilustrativa da escola e de uma casa, se auto selecionando no painel
correspondente.

Ø  Higiene e Descanso- A higienização será feita de acordo com os protocolos de segurança usando de forma autônoma o álcool em gel quando necessário e lavando as mãos, e na hora da troca as
crianças serão divididas. Após o momento de escovação dos dentes ocorrerá o descanso.

Ø  Roda final- Será realizada ao final de cada dia para realizarmos uma sondagem para cada criança expressar como foi o seu dia.

Ø  História- Usando os ambientes externos, haverá contação de histórias de forma em criança use sua imaginação, através de recursos lúdicos (fantoches, objetos etc.)

Ø  Pátio/Quadra/Gramado- Serão espaços onde as crianças poderão vivenciar, explorar, e utilizar sua imaginação para criar brinquedos com objetos da natureza para incrementar suas brincadeiras.

Ø  Parque- É o espaço onde as crianças mais gostam de explorar, pois ficam ansiosos para desfrutar deste momento tão prazeroso.

Ø  Alimentação- Esse momento será servido pelo educador, na qual a criança terá autonomia para se alimentar, mantendo o distanciamento de acordo com os protocolos

Metodologia

 

• Ajudante do dia;

• Chamadinha;

• Calendário;

• Roda de conversa;

• Ateliês;

• Livro da vida.

 

 

TURMA DAS FRUTAS E LEGUMES

 

Nossas pesquisas e investigações

 

            Por meio de vídeo chamada na plataforma Google Meet, questionaremos as crianças suas frutas e legumes preferidos e se possuem contato com a natureza.

 

• Vocês sabem que existem várias sementes na natureza?

• Quais sementes podemos comer?

• Quais árvores dão frutos?

• Quais frutas e legumes são da mesma família?

• Quais sementes vem de frutas e legumes que podemos comer?

• Quais sabores de frutas e legumes existem? (cítricas, doces, apimentados etc.)

• As frutas e legumes são saudáveis?

 

Estratégias e vivências

 

O eu, o outro e o nós

• Rodas de conversa;

• Registros no Livro da Vida;

• Roda de conversa: As frutas e legumes são importantes para o nosso corpo?

• Investigar em casa com a família as frutas preferidas, e como são suas sementes;
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• Plantio de sementes, e a partir disto concluir como as plantas crescem e germinam;

• Colagem com diversos tipos de sementes.

• Alfabeto da Natureza: nos espaços externos, investigar e explorar a natureza, procurando elementos para completar as letras do alfabeto de acordo com suas iniciais.

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação

• Realizar a releitura dos livros: A cesta da dona Maricota de Tatiana Belinky, Frutas: Onde elas nascem? de Junior Caramez, A viagem de sementinha de autor desconhecido; 

• Reproduzir através de desenhos a história abordada;

• Cria e recontar a história oralmente;

• Pesquisar em livros e revistas figuras e seus nomes;

• Levantar hipóteses sobre a origem do nome das frutas;

• Jogo de memória com frutas.

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

• Coleção de semente;

• Registrar por meio de desenhos diariamente a germinação da semente do feijão;

• Reconhecer as semelhanças e diferenças de frutas, registrando cores, tamanho e texturas;  

• Proporcionar experimentos causa e efeitos sobre os fenômenos da natureza e reações químicas;

• Usar diferentes materiais para classificar objetos e imagens;

• Utilizar a contagem oral durante as brincadeiras;

• Culinária com frutas (quantidade, peso etc.);

• Separar diversas sementes com a mão, realizando o movimento de “pinça” com os dedos.

 

Traços, sons, cores e formas

• Colagem com elementos da natureza (folhas de árvores frutíferas, sementes etc.);

• Confecção de tintas com os frutas e legumes;

• Pintura com pincel com elementos naturais;

• Utilizar diferentes materiais para expressar;

• Confecção de massinha com alimentos e uso do corante natural de frutas e legumes;

• Caminho de texturas: caminhas descalço por diferentes texturas como areia, folhas secas, sementes etc..

 

Corpo, gestos e movimentos

• Circuito: com uma fruta na cabeça, caminhar sob uma linha e usar o equilíbrio;

• Desenvolver brincadeiras com mímicas;

• Yoga: criar com o corpo formas de representar diversos elementos (animais, plantas, etc.)

• De quem é essa sombra?: Por meio das sombras identificar qual fruta é representada;

• Expressar-se corporalmente por meios da dança, brincadeiras e de outros movimentos;

• Alimentar-se com autonomia, expressando preferências por sabores;

• Desenvolver autonomia nos hábitos de higiene (escovar dentes, usar álcool em gel, máscara, lavar as mãos);

• Expressar os sentimentos através de músicas e movimentos.

 

Avaliação

            Pensando de forma remota, avaliaremos as crianças por meio do retorno das famílias referente a atividades propostas nos vídeos. Já de forma presencial, a avaliação será de forma contínua e
observaremos as vivências no cotidiano na escola.

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/06/2021 09:46:59   Página 123 de 125



Referência Bibliográfica

 

• Proença, M. Alice. Prática Docente: A abordagem de Reggio Emilia e o trabalho com projetos, portfólios e redes formativas. 2018

 

• Rosset, J.M.; Rizzi, M.A.; Webster, M.H. Educação Infantil: um mundo de janelas abertas. Tempo de creche. Editora, Edelbra. Edição, 1. 2018.

 

• Girotto, Daniela. Brincadeira em todo canto. 2013.

 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação: como estimular os campos de experiência na educação infantil?. Educação Infantil AIX. 2019

 Disponível em: https://www.google.com/search?q=referencia+bibliografica+abnt&source=lmns&bih=657&biw=1349&hl=pt-BR&as=X&ved=2ahUKEwjFnrj58rnvAhW1DdQKHa3GCcQQ_AUoAHoECAEQAA

Acesso em: 17/03/2021

 

• Ratti, Claudia. 6 brincadeiras inclusivas para fazer ao ar livre. Portal Aprendiz Uol. 2018.

Disponível em: https://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/07/23/6-brincadeiras-inclusivas-para-fazer-ao-ar-livre/

Acesso em: 17/03/2021

 

 

Professora: Ana Claudia

Monitora: Giovanna

 

I

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Não possui criança publico alvo de educação especial. 
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