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1 APRESENTAÇÃO

O Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  do  Centro  Educacional  Infantil  Des.

Mauro  Campos  se  propõe  a  apresentar  a  organização  da  ação  educativa  da

Instituição e as premissas que fundamentam o trabalho que será desenvolvido com

as crianças no decorrer do ano de 2017.

A revisão anual do Projeto Político Pedagógico aconteceu em março de 2017

a fim de repensar a organização e o funcionamento deste espaço de educação

infantil  e  para  a  consolidação  de  uma opção  educacional  comprometida  com a

formação humana no seu sentido mais amplo.

O presente projeto (PPP) buscou tornar  visível  a consciência daquilo  que

queremos SER e REALIZAR. Em seu conjunto de ideias e práticas procuramos o

lugar de um fazer pedagógico que faça a diferença sobretudo na história de vida

das  crianças  com  um  propósito  intencional  de  construção  de  pessoas  mais

humanas, mais felizes.

Ademais, o compromisso com a qualidade da educação e com a formação

são nossas contribuições para a sustentabilidade. Acreditamos atuar de forma ética

e fomentar a redução dos impactos ambientais agrega valor ao desenvolvimento da

sociedade.  A gestão  equilibrada desses  fatores  nos  permite  inspirar  e  estimular

pares, parceiros e toda a comunidade do CEI a integrar uma rede de transformação

positiva do mundo, baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável. 

É relevante ressaltar que o CEI compreende que a educação é a força motriz

capaz de desenvolver pessoas e promover melhorias para o futuro de uma nação.

Além  disso,  estamos  alinhado  à  estratégia  de  Sustentabilidade  do  Tribunal  de

Justiça que contempla em seus objetivos estratégicos “Internalizar os conceitos de

Responsabilidade Socioambiental,  fomentando ações institucionais com vistas ao

adequado exercício da cidadania”. 
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2 IDENTIFICAÇÃO E HISTÓRICO DO CEI DES. MAURO CAMPOS

A Instituição foi fundada em 20 de janeiro de 1995 com a denominação de

Creche do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Foi inaugurada sob a presidência

do Desembargador Mauro Campos, portanto, atua na educação infantil há 22 anos.

Tem  por  finalidade  propiciar  atendimento  à  comunidade  pertencente  ao  quadro

funcional do Poder Judiciário do Estado de Goiás. 

A Instituição atende crianças de 1 até 5 anos e está comprometida com a

realização de um trabalho reflexivo, contemplando em seu currículo a integração do

cuidado, do brincar, das relações, da ampliação do conhecimento de mundo e o

acesso aos diferentes aspectos da cultura, de forma articulada, num processo de

construção  contínua.  Assim,  oferecendo  a  primeira  etapa  da  educação  básica,

trabalha em parceria com as famílias, promovendo o desenvolvimento da criança

em uma perspectiva integral,  contemplando as dimensões: biológica, psicológica,

afetiva e social.

O Conselho Municipal de Educação de Goiânia concedeu a Autorização de

Funcionamento ao Centro Educacional Infantil Desembargador Mauro Campos para

desenvolver a Educação Infantil – agrupamentos de crianças de 0 a quatro anos de

idade, no período 28/11/2006 a 31/12/2010 (Resolução-CMEnº070, de 8 de abril de

2009). Na sessão plenária do dia 08/04/2009  (Parecer-AT/CVME Nº1778/2008), o

Conselho  Pleno  do  CME  concedeu  a  Autorização  de  Funcionamento  para

desenvolver a Educação Infantil no período acima já citado. E ainda determina a

homologação da Proposta Político-Pedagógica, incluindo a Programação Curricular

para Educação Infantil; a aprovação do Regimento Escolar (ou Regimento Interno) e

também determina a adequação do espaço físico para fins de acessibilidade.

Devido a reforma, ampliação e adequação do espaço físico exigidas acima,

em maio de 2010 mudamos da sede situada na rua 101 setor Sul para uma casa

alugada  na  rua  6A setor  Oeste.  Esta  casa  recebeu  algumas  adaptações  para

viabilizar  o  atendimento  em um ambiente  seguro  para  as  crianças.  No  mês de

agosto de 2011, o horário de atendimento que acontecia em dois turnos (matutino e

vespertino),  passou  a  vigorar  em um único  turno,  das  12:00h  às  19:00h.  Essa

mudança foi em decorrência de decisão do Tribunal de Justiça que implementou

esse horário de trabalho aos seus servidores. 

Retornamos para a Sede em janeiro de 2012. Nesse período o prédio passou

por uma ampla reforma e ampliação de seu espaço físico, que passou de 571,23 m²
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para 1.152,13 m²,  o que permitiu  a  ampliação do número de vagas.  A partir  de

agosto de 2012 a Instituição voltou a funcionar em dois turnos: matutino (7:30 às

13:30) e vespertino (12:30 às 18:30). 

O  CEI  é  mantido  com  recursos  do  Poder  Judiciário  e  promove  práticas

educativas  que  asseguram  o  desenvolvimento  e  aprendizagem  priorizando  o

contato com as múltiplas linguagens e a ludicidade. As situações de aprendizagem

são planejadas considerando as especificidades das faixas etárias e o potencial de

desenvolvimento das crianças. A Instituição conta com os seguintes profissionais:

Pedagogo, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Médico Pediatra, Técnico em Enfermagem,

Nutricionista e Agentes Educativos – estagiários de Pedagogia.

O serviço  oferecido  pelo  CEI,  através  do Poder  Judiciário,  se  reveste  de

responsabilidade social cumprindo o seu papel de formação e educação em defesa

da cidadania e justiça.

É relevante ressaltar, que, a partir de 16/01/2013 a denominação Creche do

Poder Judiciário do Estado de Goiás foi alterada para Centro Educacional Infantil

Desembargador Mauro Campos.

3 EDUCAÇÃO INFANTIL: PERCURSO LEGAL

No  curto  tempo  em  que  a  sociedade  brasileira  teve  oportunidade  de  se

manifestar democraticamente, após a ditadura militar, as conquistas legais foram se

ampliando e revelando um cenário otimista para o crescimento e o amadurecimento

da  educação  infantil  brasileira.  A  legislação  tem  deixado  marcas  históricas,

importantes  nessa  área  para  subsidiar  as  instituições  de  educação  infantil  na

efetivação de suas práticas pedagógicas.

Ressalta-se que a legislação sempre acompanha um dado contexto histórico,

portanto, não se desvincula das necessidades sociais. Dessa forma, quando uma lei

é promulgada representa parte das necessidades de um povo e de um tempo, as

quais se consolidam por meios das vias legais. Na educação não é diferente. Nos

anos 80 teve-se o marco histórico, a promulgação da Constituição Federal de 1988,

que  expressou  os  anseios  de  vários  movimentos  sociais,  expressados  em

pesquisas e debates teóricos. Não por acaso, esta também ficou conhecida como

Constituição Cidadã. Foi a partir dessa legislação que a educação infantil  iniciou

uma nova fase em sua consolidação, uma vez reconhecida como dever do Estado a
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garantia do “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de

idade” (art. 208, § IV). 

Outro marco legal que influenciou e tem influenciado ainda hoje o campo da

educação é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Essa lei dispõe sobre a

proteção integral à criança e ao adolescente, considerando que estes “gozam de

todos  os  direitos  fundamentais  inerentes  à  pessoa  de  forma  que  possa  ter

oportunidade de desenvolver o aspecto físico, mental, moral, espiritual e social, em

condições  de  liberdade  e  de  dignidade”  (art.  3º).  O  ECA representa  uma  lei

inovadora  por  compartilhar  responsabilidades  entre  a  família,  o  Estado  e  a

sociedade em defesa dos direitos da criança e do adolescente, além, de ratificar

aspectos elencados na Constituição Federal  de 1988.  No âmbito  educacional,  o

ECA pode contribuir bastante com o trabalho do educador, afinal, a escola/centros

de  educação  infantil  é  espaço  privilegiado  para  trabalhar  a  cidadania,  a

subjetividade, princípios claramente evidenciados nele. Especialmente na educação

infantil, o reconhecimento da política para infância permite que, em parceira com as

famílias, se direcione um trabalho para o desenvolvimento integral, como um direito

da criança e da família.

Além das conquistas legais advindas do ECA, em 1996 foi promulgada a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (LDB). Esta Lei disciplina a

educação escolar em seus diversos níveis e modalidades, regulamenta o direito à

educação  infantil  e  a  posiciona  como  parte  integrante  da  educação  básica.

Estabelece,  também,  que  a  educação  infantil  será  composta  por  “creches,  ou

entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; pré-escolas, para

as crianças de quatro a cinco anos de idade” (art. 30).

É inegável a significativa e relevante conquista no campo da educação infantil

com a sua incorporação à educação básica, representando um avanço importante

em relação à tradição assistencialista historicamente presente nessa modalidade de

atendimento feita, até então, por órgãos ligados à assistência social.  Além disso,

aumenta-se de forma significativa os vários estudos nessa área, a necessidade de

construir um projeto de trabalho para orientar as creches e pré-escolas, ou seja, a

organização do currículo  nas instituições ganha um destaque especial  na tríade

cuidar-educar-brincar.  Para  viabilizar  a  ação  pedagógica,  conforme  prescrito  na

legislação,  as  instituições  de  educação  infantil  têm  o  currículo  como  forma  de

expressão  de  sua  identidade  uma  vez  que  as  concepções  e  a  forma  como  o
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trabalho se concretizará no cotidiano propiciam transparência quanto ao processo

de formação da criança pequena.

No processo de legitimação da educação infantil, em dezembro de 1998 a

CEB – Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – institui

as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  Educação  Infantil  a  serem

complementadas pelas normas dos sistemas de ensino dos Estados e Municípios.

As Diretrizes, de caráter mandatário, estabelecem os marcos para a elaboração de

propostas pedagógicas para  as  crianças de 0 a 5 anos,  definindo os princípios

fundamentais  e  procedimentos  para  a  educação  básica  que  orientariam  as

instituições de educação infantil na organização de suas propostas pedagógicas.

Em  2006,  a  COEDI  (Coordenadoria  de  Educação  Infantil)  apresentou  o

documento “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil”.  Este

documento apresenta referências de qualidade para a educação infantil  a serem

utilizadas  pelos  sistemas  educacionais,  por  creches,  pré-escolas  e  centros  de

educação  infantil,  no  sentido  de  contribuir  para  a  promoção  da  igualdade  de

oportunidades  educacionais,  levando  em  conta  as  diferenças,  diversidades  e

desigualdades presentes em nosso país. O intuito da COEDI é que este documento

contribua  efetivamente  para  a  construção  de  um  processo  democrático  de

implementação das políticas públicas para crianças de 0 a 5 anos.

A Resolução do Conselho Municipal de Educação, Resolução – CME n. 194,

de  Outubro/2007,  se  encarrega  de  estabelecer  normas  para  Credenciamento,

Autorização de Funcionamento, Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e

Supervisão das instituições de Educação Infantil, portanto, realiza visitas constantes

em nossa  Instituição  a  fim  de  supervisionar  o  atendimento/serviço  oferecido  às

crianças.

É importante ressaltar uma mudança significativa na educação infantil com a

Emenda  Constitucional  59  de  11  de  novembro  de  2009  que  estabelece  a

obrigatoriedade de matrícula  na  educação básica  dos 4  aos 17 anos de idade.

Assim, em 05 de abril  de 2013 foi  sancionada a Lei 12.796 a qual  determina a

matrícula obrigatória de crianças na pré-escola, ou seja,  a partir  dos 4 anos de

idade. 



9

4 O PAPEL DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO

Com a  importância  atribuída  à  infância,  as  instituições  educativas,  para

cumprir o seu papel enquanto espaço educativo, devem propiciar às crianças a

oportunidade  de  ampliar  sua  visão  de  mundo  para  além do  cotidiano  de  sua

família,  seus  bairros  e  sua  comunidade.  Se  ainda  na  infância  a  criança  é

incentivada  a  observar  e  explorar  o  ambiente  em  que  vive  com  atitude  de

curiosidade, percebendo-se como integrante, dependente e agente transformador

do mesmo, formará hábitos e comportamentos de valorização e assim, contribuirá

na conservação desse ambiente durante toda a sua vida.

Para  Goulart,  de  maneira  geral,  acreditamos  que  a  capacidade  de

aprendizagem das crianças pequenas é limitada e com isso nos limitamos a ensinar

tarefas  rotineiras  de seu cotidiano (vestir,  comer,  etc),  falar  o  nome de objetos,

cantar  músicas,  participar  de brincadeiras,  obedecer  e transmitir  valores.  Quase

nunca ensinamos as crianças a perguntar, a investigar suas curiosidades e ir além

do que se pode ver e ouvir. Mas no cotidiano da educação infantil é preciso fazer a

escuta  atenta  das  crianças  sobre  os  mistérios  da  vida  com  os  seus  inúmeros

porquês, possibilitando a compreensão do mundo que as cerca. 

Ademais, com Vigotsky e Piaget aprendemos que são a partir das múltiplas

interações que se estabelece com o meio sociocultural (troca entre os adultos, entre

as  crianças,  instrumentos  culturais  -  livros,  brinquedos,  objetos  e  etc)  que  as

crianças  vão  se  apropriando  das  significações  socialmente  construídas.  Dessa

forma,  precisamos  pensar  na  socialização  das  crianças,  tão  evidenciada  nas

instituições de educação infantil, num contexto mais abrangente que envolve mais

que a  formação de hábitos  e  atitudes para  a vida  em sociedade,  mas também

conhecimentos sobre a vivência de ritos,  valores e a compreensão da produção

humana. 

É importante compreender, também, que razão e emoção estão presentes de

forma indissociável  no ato de aprender.  As estratégias de aprendizagens devem

considerar  as  linguagens expressivas  que dialogam com a afetividade e  com a

emoção  e as linguagens simbólicas, que permitem às crianças desvendar o mundo

à sua  volta.  Para  isso,  é  necessário  utilizar  as  múltiplas  linguagens  (linguagem

corporal,  musical,  plástica,  lógica,  linguagem  do  faz  de  conta,  dramaturgia,
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linguagem escrita e falada)  como parte  imprescindível  do universo da educação

infantil. 

Outro fator  que torna a  educação infantil  importante é porque ela  serve

como alicerce para o conhecimento que a criança vai adquirir durante a vida. Se

esse período for frustrante, traumático, pode vir a comprometer o desenvolvimento

escolar, social e afetivo. 

Mas é possível promover tudo isso? O professor e os sistemas educacionais

estão preparados para  essa necessidade? É fato  que as  teorias  psicológicas e

educacionais  nem sempre  podem dar  conta  dessa  variedade  de  situações  que

estão presentes em nossa sociedade. No entanto, é preciso pensar no processo

educativo  como  algo  que  se  constrói,  com  a  sociedade  que  temos,  com  os

profissionais que formamos e com os desafios que nos são apresentados.  

5 CONCEPÇÕES  QUE  NORTEIAM  AS  AÇÕES  EDUCATIVAS  DO  CEI
DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS

Os conceitos  atribuídos  à  infância  e  educação  são  construções sociais  e

históricas  consolidadas por  diferentes  sujeitos  em diferentes  tempos e  espaços.

Observa-se, dessa maneira, que o contexto no qual as crianças estão inseridas e o

cotidiano  da  instituição  está  circundado  por  relações  econômicas,  sociais  e

institucionais. Nesse sentido, para pensar em educação infantil faz-se necessário

refletir: educar as crianças pequenas para que sociedade? Com quais os objetivos?

De que forma? Como avaliar? Essas questões evidenciam que as concepções que

permeiam o âmbito educacional são de suma importância na compreensão do que

se propõe para  o  trabalho  no  cotidiano da instituição.  Não obstante,  as  teorias

educacionais sempre se vincularam a uma determinada concepção de sociedade e

de  criança,  portanto,  entende-se  que  a  prática  educacional  intencional  também

representa as necessidades de formação de sujeitos para atender e viver em uma

dada sociedade. 

Concepções não se referem apenas a conceitos, mas norteiam o trabalho

pedagógico  de  forma  que  as  intenções  sejam  desveladas  e  implementadas

traduzindo-se  em  um  trabalho  no  qual  as  intenções  do  processo  de  ensinar  e

aprender sejam realmente concretizadas.

Nessa perspectiva, as concepções que orientam o trabalho pedagógico do

CEI Des. Mauro Campos partem da compreensão do ato educativo como prática
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social,  assim,  através  das  discussões  coletivas,  algumas  concepções  foram

delineando o saber e o fazer desta proposta de trabalho.

5.1 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

A educação é compreendida como um aporte para o exercício da cidadania,

portanto, o ato educativo é entendido como uma prática social que acontece em

diferentes instituições: na família, na sociedade ou no CEI. Ressalta-se, porém, que

cada uma dessas instâncias (Instituição, família e comunidade) cumpre com um

papel específico no ato de educar. 

Ao CEI, cabe promover o processo de aprendizagem e desenvolvimento das

crianças. Pensar em educar crianças pequenas pressupõe a formação de sujeitos

cognitivos,  éticos,  estéticos,  corpóreos,  sociais,  políticos,  culturais,  de  memória,

sentimento,  emoção,  e  identidade.  Nessa perspectiva,  a  educação deve romper

com a concepção de que educar é transmitir conhecimentos. Isso compreende o

reconhecimento  da  dignidade  da  pessoa,  da  diversidade  e  do  respeito.  Dessa

forma, o ato de educar perpassa às questões meramente cognitivas, observando

também a perspectiva do outro (da criança, do educador, da mãe, do pai).

Nesse contexto, a educação é vista de forma ampla e compreende que o ato

de  educar  engloba  cuidar  e  brincar,  sendo  estes  indissociáveis.  Cuidar  envolve

afetividade,  a  promoção  de  espaços  seguros  e  aconchegantes,  as  relações

saudáveis  entre  as  crianças  e  os  profissionais,  não  se  restringindo  somente  a

higiene e alimentação. Todos os momentos no CEI são educativos, “também inclui o

que se passa nas trocas afetivas entre adultos e crianças, durante o banho, nas

refeições, no horário de entrada e em outras situações” (Ostetto, 2000, p. 193).

Ressalta-se que os educadores, principais mediadores da aprendizagem e do

desenvolvimento  da  criança,  cumprem  um  papel  fundamental  pois  são  os

responsáveis diretos pela efetivação da ação educativa.

5.2. CONCEPÇÃO DE CRIANÇA

Os vários olhares sobre “o que é ser criança” e como se “vive a infância” vem

tendo conotações distintas dependendo do tempo e do contexto social. Mesmo que

cada momento histórico apresente diferentes concepções de criança, percebe-se a

predominância de três visões distintas: ora essas concepções se fundamentam na
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noção  de  natureza  infantil  (vir-a-ser,  ser  contraditório,  ser  inocente);  ora  a  que

considera a criança como adulto em miniatura; e ora a reconhece como sujeito de

direito.

Por entender a infância como uma etapa da vida com características próprias

e que devem ser observadas no processo de desenvolvimento da criança, o CEI

Des.  Mauro  Campos percebe a  criança como um sujeito  do  presente  que age,

interage e intervém no mundo, com direitos, necessidades e opiniões. Nas palavras

de Maria Inês Goulart:

Educação infantil é lugar de brincar, correr, pular, comer, aprender a
andar, dormir, alegrar-se e ficar triste, desenhar, lidar com o mundo da
natureza, com o mundo social e de se arriscar a ler e a escrever as
primeiras  palavras.  É  lugar  também  de  interagir  e  a  usar  os
instrumentos culturais básicos em nossa cultura, como os talheres, os
pratos,  o  lápis,  a  tinta,   o  pincel.  (GOULART,  MARIA INÊS  apud
CARVALHO, SALES, 2002, p. 51).

Nessa perspectiva, no trabalho pedagógico, a criança deve ser o motivo de

nosso olhar atento e escuta apurada para que esteja em um lugar primordial no

momento  da elaboração das atividades desenvolvidas no cotidiano.  Além disso,

devemos entender e respeitar os direitos fundamentais das crianças:  

 O direito à brincadeira; 

 O direito ao contato com a natureza; 

 O direito ao movimento em espaços amplos; 

 O direito à proteção, ao afeto e à amizade; 

 O direito a atenção individual; 

 O direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; 

 O  direito  a  desenvolver  sua  curiosidade,  imaginação  e  capacidade  de

expressão;

 O direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa;

 O direito à higiene e saúde; 

 O direito a uma alimentação sadia.

Ressalta-se  que é  diante  do que se  compreende a  respeito  do  processo

educativo  e  a  visão  de  criança  como  sujeito  de  direitos  é  que  se  derivam  as

concepções  de  aprendizagem,  desenvolvimento  e  de  conhecimento.  São  essas

bases  que  nos  subsidiam  a  pensar  no  programa  educacional:  Quais  são  as

necessidades  de  cada  faixa  etária?  O  que  vamos  fazer  com  cada  grupo  de
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crianças?  Quais  brinquedos,  objetos  e  livros  devemos  comprar?  Onde  iremos

passear?

5.3.  CONCEPÇÃO  DE  APRENDIZAGEM,  DESENVOLVIMENTO  E

CONHECIMENTO 

As  ações  e  o  trabalho  pedagógico  considera  diferentes  momentos  do

desenvolvimento infantil e práticas de aprendizagem, sejam através dos elementos

do  cotidiano,  das  descobertas,  da  superação  de  conflitos,  do  faz-de-conta,  das

escolhas ou da curiosidade da criança. A ação pedagógica nessa perspectiva, é

pensada de forma a mediar a relação da criança com o objeto de conhecimento

promovendo a apreensão de significados e o uso de diferentes linguagens.

Entendendo a aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva de Lev S.

Vygotsky  (VYGOTSKY apud  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  2004),

acredita-se que estes fazem parte da vida do ser humano desde o seu nascimento.

Eles  são  processos  distintos,  mas  não  independentes,  ou  seja,  aprendizagem

possibilita desenvolvimento que, por sua vez, possibilita novas aprendizagens. Na

medida em que a criança entra em contato com a cultura e com o conhecimento vai

aprendendo algo novo ou mudando sua percepção sobre algo. O aspecto biológico

do desenvolvimento também, de acordo com as relações sociais que se estabelece,

se modifica de forma a incorporar novas aprendizagens. Ratifica, assim, que a ação

da criança depende da maturação biológica e das possibilidades que o meio lhe

oferece.

Nessa perspectiva, além da ampliação do conhecimento de mundo, advindos

do processo cultural, entende que os aspectos biológicos não estão dissociados dos

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo e linguísticos, afinal, a criança é um

ser  total,  completo  e  indivisível.  Dessa  forma,  as  situações  de  aprendizagem

acontecem também  em momentos  de  cuidado  como  o  sono,  a  alimentação,  a

higiene, entre outros, que por sua vez são permeados de elementos da cultura.

Assim,  a  apropriação  de  conhecimento  das  crianças  no  cotidiano  da

instituição se dá através de propostas de trabalho variadas, porém, considerando os

aspectos  peculiares e específicos  da faixa etária  de  1 a 5 anos.  Os momentos

vivenciados pelas crianças e pelos educadores são norteados por uma intenção

clara.  Ademais,  são propiciados diferentes momentos para que a criança possa
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adquirir domínio de uma determinada aprendizagem. A título de exemplo observa-se

que para a criança que não sabe andar é preciso que, de diferentes formas, seja

oferecida a ela a oportunidade de firmar o tônus, adquirir destreza de forma que

estimule esse movimento motor para que ela possa se apropriar com autonomia do

espaço na instituição de educação infantil, em sua casa e na sociedade.

No CEI aprende-se na relação entre crianças, adultos e na relação com a

família. A mediação do conhecimento pautado nos diversos instrumentos da cultura

aliadas à curiosidade das crianças corroboram para que elas aprendam de forma

significativa, pensando sobre ele, relacionando-o com suas vivências e perguntas,

construindo-o. Assim, tem-se como pressuposto a capacidade de aprendizagem da

criança de forma ilimitada, incentivando a pergunta, a dúvida, os porquês, de forma

que a construção do conhecimento se efetive. Ao trabalhar nessa perspectiva, o

conhecimento é tido como relacional, sendo as conexões estabelecidas de forma

que a lógica da criança avance, de acordo com as suas possibilidades, afinal, o

conhecimento assim estabelecido tem significado com a vida, com o que está à sua

volta.  Nesse  sentido,  na  medida  em  que  a  criança  reconstrói,  reestrutura  e

reelabora  o  conhecimento,  de  acordo  com  a  sua  lógica,  ela  também  produz

conhecimentos. 

Aprender,  desenvolver  e  conhecer,  significa,  portanto,  fazer  relações,

apreender, ter significado, considerar o cotidiano e o conhecimento advindos das

práticas sociais, os afetos, as linguagens, num contexto lúdico e prazeroso. 

6. ORGANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS (AGRUPAMENTOS)

A organização das turmas (agrupamentos) estão em concomitância com  a

Res. n.194/07 do Conselho Municipal de Educação. As crianças são organizadas

em agrupamentos, por idade. São 5 agrupamentos,  divididos em dois turnos de

trabalho: matutino e vespertino. 

No ato da matrícula das crianças é considerado como ponto de corte a data

de 31 de março para aniversário natalício, conforme dispõe o artigo 2º da Res. CME

nº 202/11, portanto em cada agrupamento as crianças são matriculadas tendo por

referência as seguintes idades até o dia 31 de março do ano corrente:

• Agrupamento 1: Infantil 1 -  1 ano.

• Agrupamento 2:  Infantil 2 -  2 anos.
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• Agrupamento 3: Infantil 3 -  3 anos.

• Agrupamento 4: Infantil 4  - 4 anos.

• Agrupamento 5: Infantil 5  - 5 anos.

Ressalta-se que, dependendo do número de crianças de uma determinada

idade,  podemos ter  mais de um agrupamento na mesma faixa etária.  Com isso

podemos  funcionar,  por  exemplo,  duas  turmas  de  dois  anos,  uma  com  a

nomenclatura Infantil 2A e outra Infantil 2B.

Respeitando o quantitativo de crianças, conforme Resolução CME/194,  com

metragem mínima de 1,50 m2 por criança atendida, os espaços educativos (salas)

estão assim distribuídos:

Pavimento Superior:

• Berçário 1 – 10 crianças.

•  Berçário 2 – 10 crianças.

 

Térreo:

• Sala 1 – 13 crianças

• Sala 2 – 11 crianças

• Sala 3 – 11 crianças

• Sala 4 – 11 crianças

• Sala 5 – 11 crianças

• Sala 6 – 13 crianças 

7. REGIME DE FUNCIONAMENTO

O atendimento diário do CEI Desembargador Mauro Campos acontece em

dois turnos: matutino (07:30 às 13:30) e vespertino (12:30 às 18:30), de segunda a

sexta-feira. 

O atendimento não é interrompido no decorrer do ano, somente no recesso

forense (normalmente de 20 de dezembro a 06 de janeiro), retomando as atividades

no início de janeiro (dia 7 ou primeiro dia útil subsequente). O CEI deixa de atender

as crianças uma vez ao mês, conforme calendário anual, no dia em que oferece a

formação em serviço ao corpo docente e procede com a limpeza geral  de seus

ambientes. 
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As  crianças  deixam  de  frequentar  a  Instituição  no  período  de  férias  do

responsável,  servidor  do  Tribunal  de  Justiça,  que  poderá  fazê-lo  em  até  três

períodos.  Também  não  frequentam  a  Instituição  crianças  cujos  pais  estão  em

períodos de afastamento do trabalho (licença para tratar de interesses pessoais).

Salientamos que, nos meses de janeiro e julho, devido ao número reduzido

de crianças que frequentam a Instituição e o período de férias do corpo docente

(estagiários de Pedagogia), o CEI oferece às crianças programação de férias nos

meses  de  janeiro  e  julho,  com  atividades  recreativas  variadas,  iniciando  as

atividades  pedagógicas  do  ano  letivo  no  primeiro  semestre,  em  fevereiro  e  no

segundo semestre, em agosto. 

8. ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA/ROTINA

Na Educação Infantil utilizamos o termo “rotina” para designar a organização

do tempo. Conforme evidenciado por Maria Carmem Barbosa (2006), as instituições

de educação infantil devem pensar a rotina, a organização da ação pedagógica com

flexibilidade, sem homogeneizar as ações cotidianas ou mesmo as necessidades

fisiológicas.  Ressalta-se,  porém,  que  uma  rotina  clara  e  compreensível  permite

orientar  e  propiciar  segurança  para  as  crianças,  podendo  antecipar  o  que  irá

acontecer em seguida. A sensação de segurança advinda dessa rotina permitirá que

elas atuem com maior autonomia e tranquilidade na instituição.

Quando pensamos na palavra “rotina” logo nos vem à mente sensações de

tédio, porém, no CEI seguimos os horários da rotina como um curso natural do dia.

A rotina não pode ser maçante ou tediosa. Devemos compreender a rotina como

uma sequência de atividades, com um determinado ritmo. Uma rotina é necessária

até  mesmo  para  que  uma  surpresa  possa  acontecer,  afinal,  surpresas  só  são

possíveis com uma rotina estabelecida. 

As  situações  vivenciadas  no  nosso  cotidiano  acontecem  de  forma

permanente ou flexível.

Situações  de  aprendizagem permanentes: tem como  objetivo  orientar  as

faixas etárias segundo a organização do tempo e dos ambientes. Os conteúdos

trabalhados geralmente se repetem a cada ano sendo adaptados às necessidades

de cada grupo. Fazem parte das atividades permanentes: 

 A roda musical;



17

 As rodas de conversas;

 Atividades relacionadas ao letramento;

 Mural Pedagógico;

 Combinados nas turmas;

 Atividades relacionadas a interação socioafetivas;

 Brincadeiras;

 Hora da história;

 Dia do brinquedo (toda segunda-feira);

 Refeições;

 Banho (para os agrupamentos Infantil1 e Infantil 2);

 O sono  - as demais crianças dormem de acordo com a sua necessidade

e desejo;

 A escovação, higienização em geral;

 Exploração da Sala multiuso, espaço de Artes e Sala de Estimulação;

Alguns trabalhos marcam a temporalidade social  e  cultural,  como por

exemplo, os relacionados às festividades e eventos, que são:

 Páscoa;

 Dia das Mães;

 Festa Junina;

 Dia dos Pais;

 Semana da Criança; 

Outros temas marcam as necessidades de cada faixa etária, como por

exemplo: 

 O  projeto  de  adaptação  da  criança  e  da  família  quando  do  ingresso  da

criança no CEI;

 Participação no processo de controle de esfíncteres;

 As  ações  que  possibilitam  à  criança  comer  sozinha,  ir  ao  banheiro  e

higienizar-se  com  autonomia,  participar  ativamente  da  organização  do

ambiente, dentre outros.

O  Projeto Despedida consiste num evento coletivo, família e Instituição, de

despedida  das  crianças  que  se  desligarão  do  CEI  e  ingressarão  no  ensino

fundamental.  É marcado por atividades durante o último semestre da criança na
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Instituição e finalizado com a Confraternização e Despedida, no final do ano letivo. 

O  Plantão  Pedagógico,  em  que  se  compartilha  o  desenvolvimento  das

crianças com suas famílias, acontece de forma individual em um dia que não haverá

atendimento para as crianças. 

O Ciclo do Livro que consiste em compartilhar com a família o incentivo à

leitura e momentos de aproximação da família com a criança. Semanalmente as

crianças das turmas de 3, 4 e 5 anos, levam para casa um livro para ser lido com a

família, retornando na segunda-feira para a Instituição. 

Situações  de  aprendizagem  flexíveis, são  aquelas  trabalhadas  em

determinados períodos e que não necessariamente se repetem de um ano para

outro.  Fazem  parte  os  projetos  institucionais  e  demais  projetos  pedagógicos

oriundos  da  interação  entre  crianças  e  educadores,  família  e  comunidade.

Compreendem momentos como passeios, produção de história, desenhos, pintura,

brincadeiras, músicas, trava-língua, jogos, culinária, etc.

8.1. O PLANEJAMENTO

No ato de planejar, o educador marca a intencionalidade do seu trabalho,

intencionalidade  esta  que  se  traduz  ao  traçar,  programar  e  documentar  a  sua

proposta, constituindo-a como um instrumento para orientar o trabalho docente.

Ao estruturar e registrar previamente, de forma intencional, o trabalho que

realizará com as crianças, estão postas as escolhas do educador, que derivam de

suas crenças e de seus princípios. Fazer escolhas de conteúdo, de atividades, a

forma de encaminhar o trabalho envolve: o que incluir, o que deixar de fora, onde e

quando realizar isso ou aquilo. O educador deverá se perguntar: Afinal, onde se

deseja chegar? De que maneira? O que alterar no percurso? Enfim, organizar a

ação docente integrando, construindo uma proposta de trabalho que possibilite a

criança  estabelecer  relações  com  o  conhecimento,  com  as  linguagens,  com  a

brincadeira, com os elementos constituintes do processo de cuidar-educar-brincar

na educação infantil. 

Ademais, o planejamento não é um documento que deve ser tratado como

algo burocrático,  pronto e acabado,  pois  ele  é  “vivo”  e  necessita  de  constantes
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ajustes  considerando  as  diversas  interações  da  criança  com  o  professor  e  do

professor com a criança e os diferentes espaços.

Os momentos de planejamento no CEI acontecerão da seguinte forma:

Encontro Anual de Planejamento: acontece no mês de dezembro ou janeiro e

se constitui em um momento para estudos, construção e/ou avaliação da Proposta

Pedagógica.

Encontros  Mensais  de  Planejamento  Coletivo: são  realizadas  discussões

coletivas, formação continuada e avaliação do trabalho pedagógico. Neste encontro

compartilha-se saberes,  apresentam-se propostas num espaço em que a equipe

concretiza e/ou idealiza diferentes propostas de trabalho. De uma forma geral, nas

reuniões  são  contemplados  aspectos  como  informes  gerais,  estudo  e

sistematização  de  textos  específicos  da  educação  infantil,  planejamento,  entre

outros. 

• Ressaltamos  que  no  primeiro  semestre  em  um  dia  que  aconteceria  a

formação continuada realizaremos o plantão pedagógico com os pais. 

• As datas  previstas para os encontros mensais (formação) encontram-se em

anexo 2.

Os planejamentos Semanais com Educadores: mediados pela coordenação

pedagógica,  o  objetivo  é  sistematizar  o  trabalho que será  desenvolvido  com as

crianças e suas famílias, bem como, propiciar um momento de ação-reflexão-ação. 

Organização do Espaço

A organização do espaço deve ser contemplada em todo o planejamento,

afinal, organizar espaços de aprendizagem implica saber que criança esse espaço

receberá e que projeto de trabalho será realizado. Segundo Zilma Oliveira (2002),

“todo ambiente, sem exceção, é um espaço organizado segundo certa concepção

educacional, que espera determinados resultados” (OLIVEIRA, Zilma, 2002, p.192).

Assim, a forma como o espaço é organizado corrobora para o desenvolvimento do

processo  de  autonomia,  de  troca,  de  interações,  de  afeto.  Um  ambiente

aconchegante,  seguro,  estimulante,  alegre,  possibilita  que  as  propostas  de

aprendizagem agucem a curiosidade das crianças. 
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Nesse  sentido,  os  educadores  que  atuam no  CEI  Desembargador  Mauro

Campos têm como parte integrante de sua função a organização do espaço físico, a

exposição dos materiais, de forma a orientar e propiciar vivências diversas para as

crianças.

Para concretização desse trabalho, conforme aponta Zilma Oliveira (2002),

têm-se várias possibilidades de arranjo espacial que podem ser exploradas pelos

educadores.  Os  cantinhos,  remodelados  de  tempos  em  tempos,  permitem  a

interação  de  um  pequeno  grupo  de  crianças,  “possibilitando-lhe  melhor

coordenação de suas ações e a criação de um enredo comum na brincadeira, o que

aumenta a troca e o aperfeiçoamento da linguagem” (Oliveira, 2005, p. 195). Em

espaços semiabertos, favoráveis ao desenvolvimento de brincadeiras simbólicas ou

atividades exploratórias ou expressivas, é possível  trabalhar: rodas de conversa;

hora da história; teatro, entre outros.  As várias atividades de representações podem

ser organizadas em cantinhos diferentes, tais como: teatro de fantoches, oficina de

pintura, construção de blocos, etc. Para as crianças menores, a criação de espaço

com móbiles, caixas, túneis, espelhos, entre outros, também são possibilidades de

arranjos espaciais.

É  importante  variar  as  possibilidades  de  organização  do  espaço  nas

atividades propostas e as demais metodologias necessariamente devem contemplar

a organização do espaço como elemento relevante no processo de educar-cuidar-

brincar. 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do CEI Desembargador Mauro Campos baseia-se

numa  concepção  ampla  desse  instrumento,  abrangendo  aspectos  variados  do

processo  ensino  aprendizagem.  Conforme  evidencia  Sônia  Kramer  (1996),  o

currículo/proposta  pedagógica  é  um  caminho,  não  um  lugar.  Nesse  sentido,  o

currículo deve ser pensado a partir de uma dada realidade e contém um projeto

para atender uma determinada sociedade, uma cultura. Ressalta-se, também, que o

currículo, situado em determinado contexto, traz consigo as marcas, os valores, as

dificuldades e a direção que o constitui. 

A forma como se organiza o currículo reflete a maneira pela qual a Instituição

concebe  o  processo  ensino  aprendizagem,  bem como,  as  opções  teóricas  que
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sustentam  a  prática  pedagógica.  Isso  significa  propor,  selecionar,  privilegiar

determinados  aspectos  culturais  em  detrimento  de  outros,  enfim,  estruturar  a

“intencionalidade” do trabalho frente as diversas modalidades de organização do

currículo. Nesse sentido, organizar um currículo envolve necessariamente desvelar

a forma como a instituição vai trabalhar, portanto, deve explicitar o que e como esse

processo acontecerá. 

Desde 2014, o CEI adota para os agrupamentos de 2 a 5 anos a Coleção

Integrada de Educação Infantil (G2, G3, G4 e G5) do Sistema de Ensino Positivo,

como apoio ao processo de ensino-aprendizagem, além de utilizar, de acordo com a

especificidade  e  necessidade  de  cada  turma,  projetos  de  trabalho.  Para  o

agrupamento de 1 ano são desenvolvidos projetos ou sequências temáticas.

Os objetivos traçados para 2017 estão contemplados a partir de dois âmbitos:

Formação  Pessoal  e  Social  e  Conhecimento  de  Mundo.  O  âmbito  Formação

Pessoal e Social se constitui pelo eixo de trabalho Identidade e Autonomia. Já o

âmbito  Conhecimento de Mundo está subdividido em: Movimento,  Artes Visuais,

Música, Linguagem Oral e Escrita e Relações Matemáticas. 

Estamos  atentos  ao  debate  acerca  do  que  poderá  ser  a  Base  Nacional

Comum, proposta pelo Ministério da Educação, em discussão atualmente, a fim de

ajustar nosso currículo se for necessário.

Os  conhecimentos privilegiados para o ano de 2017,  por agrupamento,

são os seguintes:

AGRUPAMENTO DE 1 ANO 

ÂMBITO: FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

IDENTIDADE E AUTONOMIA

• Imagem e limites do próprio corpo.
• Início do conhecimento do corpo e suas partes.
• Percepção visual em si e nos outros.
• Sensações sentidas pelo corpo: fome, sono, calor, frio, desconforto e prazer
• Gostos e preferências.
• Expressões e sentimentos em si e no outro.
• Deslocamentos em diferentes direções.
• Experimentação de diversos sabores.
• Tentativas de utilização de utensílios para a alimentação.
• Brincadeiras com diferentes objetos.
• Execução de ações cotidianas ao seu alcance.
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• Expressão  de  vontades  em  situações  comunicativas  mediante  diferentes
formas de manifestações.

• Interação com o meio.
• Inserção em diferentes relações.
• Desenvolvimento de autoestima e confiança.
• Segurança em estar com os adultos de referência.
• Inserção nas ações de cuidado e higiene.

AMBITO: CONHECIMENTO DE MUNDO 

ARTES VISUAIS 
• Participação em diferentes processos de contato com a Arte produzida em

diferentes culturas.
• Expressão e exploração de diferentes materiais. 

MÚSICA

• Exploração e produção de sons: voz, sons corporais, instrumentais, musicais
e objetos sonoros.

• Exploração de qualidades sonoras ao cantar e na manipulação de objetos do
cotidiano.

• Apreciação de diferentes ritmos e gêneros musicais.
• Experimentação sonora nas suas diversas possibilidades.
• Percepção e reação a diferentes sons naturais e produzidos.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA

• Participação em momentos planejados de leitura e contação de histórias.
• Exploração de diferentes portadores de textos.
• Emissão de sons na tentativa de comunicação.
• Reconhecimento de vozes comuns ao seu cotidiano.
• Comunicação por meio de gestos (dizer sim e não com a cabeça, apontar

com o dedo, acenar, dar tchau, bater palmas, etc.).
• Reconhecimento de si ao ser chamado pelo nome.
• Imitação de sons.
• Participação de diferentes maneiras em situações de diálogo.
• Reconhecimento das intenções da fala do adulto.
• Emissão de sons nas tentativas de comunicação.
• Resposta corporal ou com diferentes sons à comunicação oral dos adultos e

das crianças ao seu redor.

MOVIMENTO

• Inserção  em  práticas  de  movimento:  acompanhar  objetos,  pegar  objetos,
sentar-se, rolar-se, arrastar-se, esconder-se, etc.

• Experimentação de movimentos  corporais  no  contato  direto  com o adulto
(colo/embalo), ocupando o espaço (frente, trás, em cima, embaixo e lateral) e
fazendo uso de tempos (lento, moderado e rápido).

• Movimentação  em  forma  de  dança,  a  partir  de  estímulos  rítmicos  (CDs,
instrumentos musicais, palmas, comandos orais entre outros).
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• Imitação  de  movimentos  corporais  conforme  referências  propostas  pelo
professor.

• Apreciação de diferentes situações teatrais: fantoches, objetos, entre outros.
• Imitação de diversos personagens (pessoas, animais e objetos).
• Exploração  de  diferentes  possibilidades  gestuais,  expressivas  para  a

representação
• Interação com atores, profissionais ou não, nos momentos de caracterização

e apreciação teatral.

RELAÇÕES MATEMÁTICAS

• Desenvolvimento de noções de orientação em relação a pessoas e objetos,
deslocando-se no espaço.

• Conhecimento  e  exploração  dos  espaços  da  sala,  deslocando-se
gradativamente com autonomia.

• Deslocamento no espaço, transpondo obstáculos em busca de objetos ou em
direção a alguém.

• Interesse nas pessoas e/ou objetos escondidos.
• Manuseio de objetos variados, empilhando-os encaixando-os, derrubando-os

e repetindo as ações.
• Antecipação de situações cotidianas com base em determinados indícios ou

sinais (ao apresentar um livro, é o momento da história).
• Manipulação de objetos na tentativa de abir, encaixar ou empilhar.

NATUREZA E SOCIEDADE

• Exploração  de  diferentes  brinquedos  e  espaços  em  atividades  livres  ou
dirigidas.

• Reconhecimento  da  sala  e  dos  demais  espaços  em  que  participa  de
atividades.

• Interação em brincadeiras com adultos.
• Demonstração  de  estranhamento,  rejeição  ou  afeição  e  preferência  por

pessoas, objetos ou espaços que lhes são ou não familiares.
• Percepção  de  que  suas  atitudes  geram  consequências  nas  relações

estabelecidas.
• Compreensão das regras e limites ao brincar e agir, reconhecendo-se como

parte do grupo.
• Reconhecimento gradativo de situações de perigo em seu ambiente.
• Observação de diferentes ambientes e paisagens naturais.
• Exploração e localização de objetos e espaços.
• Conhecimento de objetos e suas funções. 

AGRUPAMENTO DE 2 ANOS 

Para o  agrupamento de 2 anos, a proposta de trabalho com as crianças
contemplará as seguintes temáticas: 

• Cabeça, ombro, joelho e pé.
• Click, click, zoom.
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• Visão e diversão: ação!.
• Terra: brincadeira à vista!
• Ar: Inspire e expire, antes que a brincadeira termine!
• Fogo: a brincadeira vai esquentar, mas sem perigo de se queimar!
• Água: xuê, xuá, não deixe a brincadeira “acabá”!

ÂMBITO: FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

IDENTIDADE E AUTONOMIA

• Imagem e limites do próprio corpo.
• Utilização de utensílios relacionados à alimentação.
• Brincadeiras com diferentes objetos de acordo com a sua função simbólica

ou social.
• Reconhecimento de seus pertences e dos colegas.
• Reconhecimento e respeito às regras simples de convivência.
• Organização gradativa de seus pertences pessoais e coletivos,  além dos

brinquedos.
• Momentos de socialização entre as crianças de mesma idade e de idades

diferentes.
• Interação com o meio
• Controle gradativo dos esfíncteres.
• Inserção  em  situações  comunicativas  em  que  possa  expressar  vontade,

emoções e sentimentos.
• Manuseio de objetos de higiene, conquistando independência em seu uso,

de forma gradual.

ÂMBITO: CONHECIMENTO DE MUNDO 

ARTES VISUAIS

• Exploração de diferentes possibilidades gráficas na construção de percurso
criativo individual.

• Participação  em  diferentes  processos  de  leitura  da  Arte  produzida  por
diferentes culturas.

• Conhecimento  e  exploração  de  argila,  massinha,  objetos  e  papéis  que
possibilitem construções.

• Manuseio  de  diferentes  suportes  disponibilizados  em  diferentes  planos,
texturas e espaços.

• Experimentação de diversas possibilidades no uso de tintas atóxicas.
• Exploração de diferentes riscantes (giz, caneta hidrocolor, carvão, lápis de

cor,  além  de  materiais  alternativos)  e  instrumentos  (pincéis,  brochas,
rolinhos, esponjas entre outros).

MÚSICA
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• Participação  em  brincadeiras  cantadas,  cantigas  de  roda,  jogos  com
palavras,  acompanhando  com  palmas,  movimentos  ou  com  instrumentos
variados.

• Identificação e reconhecimento de diferentes sons naturais e produzidos.
• Expressão de preferências musicais e sonoras, diante dos diferentes ritmos e

gêneros musicais trabalhados.
• Exploração de diferentes possibilidades sonoras.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA

• Relacionamento por meio de gestos, expressões e movimentos.
• Solicitação de objetos,  de atenção ou de ajuda por  meio de palavras  ou

gestos.
• Reconhecimento de seu nome, atendendo quando solicitado.
• Imitação de sons e palavras.
• Entendimento e resposta a comandos simples do professor.
• Participação em momentos de contação e leitura de história.
• Combinação  de  duas  ou  mais  palavras  na  elaboração  de  frases  com

progressiva ampliação de seu vocabulário.
• Comunicação oral  para  expressar  necessidades,  sentimentos,  desejos  ou

vivências.
• Respostas simples às perguntas.
• Criação de hipóteses sobre o que pode estar em fotografias, símbolos ou

imagens. 
• Participação em situações de diálogo.
• Memorização de canções e reprodução de partes delas.
• Relatos sequenciais (ou fragmentos) de histórias conhecidas.

MOVIMENTO

• Inserção em brincadeiras cantadas, jogos e dança.
• Identificação  do  próprio  corpo,  explorando  e  ampliando  possibilidades  de

movimento em diferentes situações.
• Controle dos próprios movimentos, ajustando habilidades e capacidades de

acordo com os desafios propostos.
• Dança a partir de estímulos rítmicos (CDs, instrumentos musicais, palmas,

comandos orais, entre outros).
• Imitação  e  composição  de  movimentos  corporais  conforme  referências

propostas pelo professor.
• Dança expressiva utilizando diferentes partes do corpo,  em  performances

individuais e/ou coletivas
• Interação com seus colegas, construindo uma imagem positiva de seu corpo

e do outro, e sentindo prazer em movimentar-se.
• Participação  em  jogos  e  brincadeiras  que  ampliem  as  possibilidades  de

expressão corporal.
• Apreciação de espetáculos de dança de diferentes estilos e culturas.
• Participação em situações de faz de conta com fantoches, figurinos e objetos

animados.
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• Dramatização de histórias contadas e músicas,  fazendo uso de figurinos,
fantoches, entre outros, tanto individual como coletivamente.

• Apreciação de diferentes espetáculos teatrais:  fantoches, sombra, objetos,
máscara, atores, entre outros.

RELAÇÕES MATEMÁTICAS

• Conhecimento  e  utilização  de  expressões  de  localização  (dentro/fora,
longe/perto, em cima/embaixo, de um lado/do outro lado).

• Reconhecimento dos espaços da sala, diferenciando-o de outros.
• Identificação  dos  diferentes  espaços  no  C.E.I  (sala,  direção,  banheiros,

refeitório, trocador, pátio, parque)
• Antecipação dos efeitos de sua ação sobre os objetos (se bater nas peças

elas caem).
• Iniciação da contagem oral de objetos e/ou coleções, com auxílio (situações

lúdicas).
• Comparação de pequenas quantidades, usando as palavras mais e menos.
• Uso de objetos do cotidiano (telefone, por exemplo) em situações de faz de

conta, demonstrando conhecimento de sua função social.
• Identificação  de  situações  e  contextos  onde  os  números  são  usados  na

sociedade (exemplo: gestos representando a idade). 
• Diferenciação entre o dia e a noite.
• Estabelecimento de noções temporais (antes e depois), utilizando situações

de rotina como referência.
• Manuseio  de  objetos  variados,  empilhando-os,  encaixando-os,  utilizando

conhecimentos de suas propriedades (diferentes tamanhos, formatos).

NATUREZA E SOCIEDADE

• Colaboração na manutenção e organização dos espaços.
• Manuseio de elementos da natureza
• Colaboração na manutenção da organização da sala
• Construção de diferentes cenários para as brincadeiras de faz de conta (nos

cantinhos).
• Discussão e cooperação nas regras para as brincadeiras.
• Manter contato com elementos da natureza: terra, ar, fogo e água. 

AGRUPAMENTO DE 3 ANOS 

Para  o  agrupamento  de  3  anos, a  proposta  de  trabalho  com  as  crianças
contemplará as seguintes temáticas: 

• Todos juntos na Escola.
• Chapeuzinho Vermelho, Amarelo, Verde, Azul .
• Ver, ouvir, cheirar...criar.
• Vida no campo.
• Meu limão, meu limoeiro.
• Brinquedos e brincadeira, diversão para a turma inteira.
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Artes:
• Todos os cantos da escola.
• De que cor é o seu chapéu?
• Ouvir, ver e criar.
• Caipira - vida e viola.
• Salada de frutas.
• Vai começar a brincadeira.

ÂMBITO: FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

IDENTIDADE E AUTONOMIA
• Percepção  do  nome  como  característica  própria  que  o  identifica  e  o

diferencia dos demais.
• Identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas

com as quais convive no seu cotidiano em situações de interação. 
• Reconhecimento de colegas e professores pelo nome.
• Ampliação do convívio social relacionando-se com as pessoas presentes no

seu cotidiano escolar.
• Participação em atividades de grupo.
• Utilização da fala para solicitar ajuda quando necessário.
• Demonstração de iniciativa na resolução de problemas cotidianos, solicitando

a ajuda de um adulto quando necessário.
• Conhecimento, respeito e utilização de algumas regras de convivência em

grupo e aquelas referentes ao uso dos materiais e do espaço, quando isso
for pertinente.

• Utilização  de  nomenclatura  adequada  para  expressar  sentimentos,  como:
alegria, tristeza, raiva e medo.

• Utilização do jogo simbólico nas brincadeiras.
• Participação em situações de brincadeiras nas quais as crianças escolham

os parceiros, os objetos, os temas, o espaço e os personagens.
• Participação em tarefas que tenham em vista uma produção coletiva.
• Identificação e utilização da nomenclatura adequada para as partes do seu

corpo, em situações contextualizadas.
• Identificação de algumas de suas características físicas.
• Compreensão de orientações dadas coletivamente
• Participação na realização  de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam

ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com o outro.
• Valorização dos cuidados com os materiais de uso individual e coletivo.

ÂMBITO: CONHECIMENTO DE MUNDO 

ARTES VISUAIS

• Ampliação das possibilidades expressivas no uso de técnicas e materiais
variados.
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• Exploração com materiais variados: argila, massa de modelar, sucata, entre
outros.

• Exploração de materiais diversos no exercício de percurso individual.
• Apreciação  de  obras  visuais  de  diferentes  estilos,  da  produção  regional,

brasileira, dos universos infantil e adulto.
• Apreciação de suas produções e das de seus colegas.
• Reflexão sobre os objetos visuais apreciados em sala.
• Construção de novos objetos artísticos.
• Aprimoramento  de  habilidades  manuais,  como:  encaixar,  dobrar,  rasgar,

pintar, modelar, pinçar, entre outros.

MÚSICA
• Participar   de  atividades  de  canto  em  grupo,   brinquedos  cantados  e

brincadeiras de roda
• Participação em atividades de execução musical, utilizando sons corporais,

instrumentos de percussão e objetos sonoros.
• Participação  em  jogos  e  brincadeiras  que  envolvam  a  dança  e/ou  a

improvisação musical.
• Escuta e reflexão sobre o ambiente sonoro. 
• Apreciação de obras musicais de diferentes gêneros e estilos. 
• Apreciação/repertório de canções para desenvolver memória musical, o ritmo

e a expressão corporal.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
• Interação  em  situações  contextualizadas  por  meio  da  linguagem  oral,

expressando necessidades.
• Formação de frases. 
• Expressão e organização do pensamento, por meio da fala.
• Inclusão de diferentes palavras no repertório.
• Participação oral nas rodas de conversa, expressando suas ideias e  pontos

de vista .
• Interação  em  situações  contextualizadas  por  meio  da  linguagem  oral,

estabelecendo comparações.
• Ampliação da capacidade de escuta, esperando, quando necessário, a vez

para falar.
• Ampliação da capacidade de atenção e concentração em assuntos discutidos

em sala.
• Contato com diferentes tipos de texto.
• Reconhecimento  das  ilustrações  como  apoio  para  compreender  as

informações de um texto.
• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento.
• Reconhecimento gradual da função social da linguagem escrita.
• Utilização da fala para elencar elementos principais de um texto ouvido. 
• Reconhecimento das letras que compõem a escrita de seu nome.
• Apresentação de ideias por meio de desenhos. 

MATEMÁTICA
• Agrupamento de elementos de acordo com critérios solicitados.
• Identificação dos números nos diferentes contextos em que se encontram.
• Utilização do raciocínio lógico-matemático para resolver situações-problema.
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• Participação em atividades contextualizadas envolvendo contagem oral  de
elementos e em brincadeiras e jogos.

• Desenvolvimento de noções preliminares de medida de tempo (manhã, tarde
e noite, antes, agora e depois).

• Percepção, em um contexto de comparação, da ideia de muitos ou poucos
objetos.

• Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas.
• Identificação de pontos de referência  para situar-se e deslocar-se no espaço

(frente, atrás, ao lado,  perto e longe).
• Comparação  de  objetos  estabelecendo  relações  entre  eles,  utilizando

vocabulário adequado (pequeno/grande, maior/menor).
• Utilização de nomenclatura adequada para identificar cores.
• Descrição e representação de ambientes, pequenos percursos e trajetos.
• Percepção de diferentes atributos de objetos (forma, textura).
• Participação  em  atividades  que  envolvem  noções   de:  aberto/fechado,

fora/dentro, todo/parte, em frente/ atrás, acima/abaixo).
• Reconhecimento de figuras geométricas  (círculo, quadrado e triângulo) e de

suas características.

MOVIMENTO
• Exploração  e  representação  de  diversas  possibilidades  de  expressões

corporais.
• Acompanhamento corporal de canções, desenvolvendo o senso rítmico.
• Utilização  de  recursos  de  deslocamento  e  das  habilidades  de  força,

velocidade,  resistência  e  flexibilidade  nos  jogos  e  brincadeiras  dos  quais
participa.

• Participação em brincadeiras  e jogos que envolvam correr, subir e descer,
para ampliar gradualmente o conhecimento e o controle sobre o corpo  e o
movimento.

• Manipulação  de  materiais,  para  aperfeiçoamento  de  suas  habilidades
manuais. 

NATUREZA E SOCIEDADE
• Participação  em  atividades  que  envolvam  histórias,  brincadeiras,  jogos  e

canções  que  digam respeito  às  tradições  culturais  das  suas  e  de  outras
comunidades.

• Atividades que envolvam a confecção de objetos.
• Percepção de diferenças entre noite e dia,  bem como das atividades que

realiza em cada período.
• Participação em diferentes atividades envolvendo a observação  e a pesquisa

sobre a ação da luz e do calor.
• Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos

e do ambiente.
• Observação e experimentação, por meio de diferentes sentidos de elementos

do seu ambiente, valorizando o que vê e sente.
• Observação  de  paisagem  local  (rios,  vegetação,  construções,  florestas,

campos, dunas, açudes, mar, montanhas, etc.).
• Comparação  entre  o  meio  rural  e  urbano  e  utilização  da  nomenclatura

adequada para  para classificar o meio rural e o meio urbano. 
• Percepção de algumas características de animais.
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• Percepção de algumas características de plantas.

AGRUPAMENTO DE 4 ANOS 

Para o  agrupamento de 4 anos,  a proposta de trabalho com as crianças
envolverá as seguintes temáticas:

• Eu sou assim. E você?
• A noite vem chegando...
• Quá, quá, quá! Um patinho feio a nadar.
• Como são a lagartixa, o jacaré e o camaleão?
• Observadores do tempo.
• Fui ao mercado.
• Mar, areia, peixe e baleia.
• Poemas à brasileira.

Artes:
• Eu faço assim, e você?
• O que muda quando anoitece.
• Pato aqui, pato acolá.
• Cobras e lagartos.
• Chuva, chuvisco, chuvarada.
• Feira de novidades.
• No balanço do mar. 
• Aquarela do Brasil.

ÂMBITO: FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

IDENTIDADE E AUTONOMIA
• Percepção  do  nome  como  característica  própria  que  o  identifica  e  o

diferencia dos demais
• Reconhecimento de colegas e professores pelo nome.
• Ampliação  do  convívio  social  na  relação  com  as  pessoas  presentes  no

contexto escolar.
• Participação em atividades de grupo.
• Demonstração de iniciativa na resolução de problemas cotidianos, solicitando

o auxílio de um adulto quando necessário.
• Conhecimento, respeito e utilização de algumas regras de convivência em

grupo e aquelas referentes ao uso dos materiais e do espaço, quando isso
for pertinente.

• Utilização  de  nomenclatura  adequada  para  expressar  sentimentos,  como
alegria, tristeza, raiva e medo.

• Participação em situações de brincadeiras nas quais as crianças escolham
os parceiros, os objetos, os temas, os espaços e os personagens.

• Identificação e utilização da nomenclatura adequada para as partes do seu
corpo, em situações contextualizadas.
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• Exploração  e  utilização  de  nomenclatura  adequada  para  as  sensações
provocadas pelo contato com diferentes materiais.

• Identificação de algumas características físicas.
• Desenvolvimento da imagem de seu corpo. 
• Aprimoramento de sua percepção auditiva, visual, tátil, gustativa e olfativa em

situações  de  jogos,  brincadeiras  e  manipulação  de  diferentes  objetos  e
materiais

• Utilização do jogo simbólico nas brincadeiras.
• Compreensão de orientações dadas coletivamente.
• Respeito  às  ideias  e  aos  pontos  de  vista  dos  outros  em  atividades  de

produções coletivas.
• Estabelecimento de relações entre o que já  conhece e os conhecimentos

adquiridos.
• Comparação de semelhanças e diferenças entre seu corpo e o do outro.
• Levantamento de hipóteses, elaborando conclusões próprias.

ÂMBITO: CONHECIMENTO DE MUNDO 

ARTES VISUAIS

• Utilização de materiais artísticos, ampliando seu repertório de possibilidades
expressivas e recursos alternativos.

• Experimentação de materiais e técnicas contextualizadas.
• Exploração com o uso de materiais como argila, massa de modelar, materiais

de sucata, entre outros.
• Criação  de  desenhos,  pinturas,  colagens,  modelagens  com base  em seu

próprio repertório e com a utilização dos elementos das Artes Visuais: ponto,
linha, forma, cor, volume, espaço, textura, etc.

• Respeito e cuidado com as produções e materiais individuais e coletivos.
• Construção de personagens  e objetos por meio de dobraduras.
• Apreciação de obras visuais de diferentes estilos, do universo infantil e adulto
• Apreciação de suas produções e das produções dos colegas.
• Reflexão sobre os objetos visuais apreciados em sala.
• Expressão oral de informações sobre o que observou nas produções de Artes

Visuais.
• Conhecimento  da  diversidade  de  produções  artísticas,  como  desenhos,

pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, etc.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
• Aprimoramento da fala como principal recurso de comunicação.
• Expressão e organização do pensamento, por meio da fala.
• Interação  em  situações  contextualizadas  por  meio  da  linguagem  oral,

expressando necessidades, preferências e estabelecendo comparações.
• Elaboração de perguntas e respostas de acordo com os diversos contextos

que de participa.
• Relato de experiências vividas e narração de fatos em sequência temporal e

causal.
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• Reconto  de  histórias  conhecidas  com  aproximação  às  características  da
história original  no que se refere à descrição de personagens,  cenários e
objetos, com ou sem a ajuda do professor. 

• Ampliação da capacidade de atenção e concentração em assuntos discutidos
em sala. 

• Conhecimento  e  reprodução  oral  de  jogos  verbais,  como  trava-línguas,
parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas e canções.

• Formação de frases.
• Inclusão de diferentes palavras, e seu significado, no repertório.
• Participação oral nas rodas de conversa, expressando suas ideias e pontos

de vista, sugestões, argumentos, críticas, entre outros
• Compreensão de uma orientação dada coletiva ou individualmente, por meio

da fala.
• Participação  nas  situações  em  que  os  adultos  leem textos  de  diferentes

gêneros,  como  contos,  poemas,  notícias  de  jornal,  divulgação  científica,
parlendas, trava-línguas, etc.

• Contato com diferentes tipos de texto desenvolvendo o prazer pela leitura.
• Reconhecimento  das  ilustrações  como  apoio  para  compreender  as

informações de um texto.
• Reconhecimento da escrita de seu nome
• Registro da percepção de mundo por meio da linguagem escrita.
• Identificação  e  utilização  de  onomatopeias  apresentadas  em  momentos

contextualizados.
• Contato com o alfabeto, demonstrando interesse pelo código linguístico.
• Utilização de nomenclatura adequada para as letras que compõem a escrita

de seu nome 
• Reconhecimento das letras do alfabeto.
• Estabelecimento  de  relações  entre  algumas letras  do  alfabeto  e  palavras

escritas com  elas.
• Escrita de próprio punho, utilizando o conhecimento de que dispõe sobre o

sistema de escrita, em situações contextualizadas.
• Participação em situações cotidianas nas quais o professor utiliza a escrita

de maneira contextualizada.
• Produção  de  textos  individuais  e/ou  coletivos  ditados  ao  professor  para

diversos fins.
• Representação de ideias por meio de desenhos.
• Interesse em registrar letras.

MATEMÁTICA
• Utilização da contagem oral em brincadeiras e situações cotidianas nas quais

as crianças reconheçam a sua necessidade.
• Agrupamentos de elementos segundo critérios solicitados.
• Diferenciação entre números e letras nos diferentes contextos em que se

encontram.
• Utilização do raciocínio lógico-matemático para resolver situações-problema

contextualizadas.
• Comparação de figuras, tendo como critério o tamanho.
• Realização de estimativas em contexto de jogos e brincadeiras.
• Identificação de números nos diferentes contextos em que se encontram.
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• Participação  em  atividades  envolvendo  o  raciocínio  lógico-  matemático:
classificação e sequenciação.

• Conservação e reaquisição de ideias ao agrupar objetos.
• Comunicação  de  quantidades,  utilizando  a  linguagem  oral,  a  notação

numérica e/ou registros não convencionais.
• Reconhecimento da escrita dos números de 1 a 10
• Estabelecimento  da  relação  número/quantidade  em  atividades

contextualizadas, em que se fizer necessário.
• Percepção, em um contexto de comparação, da ideia de muitos ou poucos

objetos.
• Percepção da passagem do tempo por meio de suas atividades na escola

(antes, agora, depois).
• Percepção da passagem do tempo por meio de suas atividades na escola

(passado, presente).
• Percepção de diferenças entre noite e dia, assim como as atividades que são

realizadas em cada período.
• Utilização de recursos não convencionais para medições.
• Noções de medida de tempo (manhã, tarde e noite, antes e depois).
• Percepção, em um contexto de comparação, da ideia de muitos ou pouco

objetos.
• Percepção e utilização de medidas não convencionais de massa, volume e

tempo, em atividades contextualizadas de culinária.
• Percepção dos diferentes atributos dos objetos (forma, cor, textura).
• Utilização da nomenclatura adequada para identificar as cores primárias e

algumas das cores secundárias.
• Comparação  de  objetos,  estabelecendo  relações  entre  eles,  utilizando

vocabulário adequado (pequeno/grande, maior/menor, etc.).
• Participação em atividades que envolvam noções de: fora/dentro, todo/parte,

em frente/atrás, acima/abaixo.
• Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço

(frente, trás, ao lado, perto, longe).
• Descrição e representação de ambientes, pequenos percursos e trajetos.
• Participação  em  atividades  que  envolvam  noções  de:  aberto/fechado,

contínuo/descontínuo,  fora/dentro,  domínio/fronteira,  todo/parte,  em
frente/atrás, acima/abaixo.

• Reconhecimento de figuras geométricas – círculo, quadrado e triângulo – e
suas características.

• Ampliação progressiva de noções de posição, direção e localização espacial.
• Percepção de algumas características de formas geométricas, em atividades

contextualizadas.
• Tratamento da informação.
• Participação em atividades que envolvam construção e análise de gráficos.
• Leitura, com auxílio do professor, de informações matemáticas por meio de

gráficos.

MOVIMENTO
• Exploração  e  representação  de  diversas  possibilidades  de  expressões

corporais.
• Reprodução de exercícios sonoros por imitação, aprimorando sua percepção

(auditiva, visual e corporal).
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• Acompanhamento corporal de canções, desenvolvendo o senso rítmico.
• Representação corporal de ideias e sentimentos.
• Execução  de  movimentos  de  locomoção  de  formas  variadas,  tais  como:

rastejar, andar, correr, saltar, engatinhar, rolar
• Participação  em  brincadeiras  e  jogos  que  envolvam  corre,  subir,  descer,

escorregar,  pendurar-se,  movimentar-se,  dançar,  etc,  para  ampliar
gradualmente o conhecimento e o controle sobre o corpo e o movimento

• Coordenação de diferentes deslocamentos em jogos e brincadeiras
• Aprimoramento da velocidade de reação a um estímulo sonoro ou visual
• Coordenação de movimentos corporais

MÚSICA
• Participação em atividades de canto coletivo
• Escuta e reflexão sobre o ambiente sonoro escolar e extraescolar
• Participação em atividades de execução musical, utilizando sons corporais, 

instrumentos de percussão e objetos sonoros
• Apreciação de obras musicais de diferentes gêneros e estilos, da produção 

musical regional brasileira do universo infantil e adulto
• Participação em brinquedos cantados e brincadeiras de roda
• Apreciação de obras musicais de diferentes gêneros, estilos, épocas e 

culturas,  produção musical regional, brasileira e de outros países, do 
universo infantil e adulto

• Participação em jogos e brincadeiras que envolvam a dança e/ou a 
improvisação musical

• Participação em jogos musicais

NATUREZA E SOCIEDADE
• Interesse pelo entorno e respeito à diversidade
• Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos 

e do ambiente
• Reconhecimento dos membros de sua família pelo nome, bem como da 

posição que ocupam dentro do contexto familiar
• Observação e experimentação, por meio de diferentes sentidos, de 

elementos do seu ambiente, verbalizando o que vê e sente 
• Reconhecimento da passagem do tempo fazendo comparações entre as 

fases do desenvolvimento humano
• Manifestação de curiosidade sobre o meio físico e social a fim de 

desenvolver o pensamento científico
• Conhecimento sobre algumas tradições culturais de sua família a das 

famílias de seus colegas
• Observação da paisagem local (rios, vegetação, construções. Florestas, 

campos, mar, etc.)
• Identificação, em diferentes materiais coletados (fotos, objetos, vestimentas, 

etc.), de possibilidades de compreender o modo de vida de um grupo social
• Comparação entre ambiente poluído e ambiente limpo
• Identificação de alguns papéis sociais existentes em seus grupos de 

convívio, dentro e for a da instituição
• Valorização de atitudes de manutenção e preservação da água
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• Respeito e valorização dos diferentes papéis e funções sociais dentro do 
ambiente trabalhado (mercado)

• Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos ambientes 
marinhos

• Identificação das mudanças nas características dos mercados desde sua 
invenção

• Percepção das mudanças físicas, culturais e sociais ocorridas no tempo 
histórico

• Interesse em conhecer a história de seu país
• Respeito e valorização às culturas com as quais a população brasileira foi 

formada
• Conhecimento de suas raízes étnicas e culturais
• Valorização e conhecimento da cultura indígena
• Interesse e valorização de atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar 

individual e coletivo
• Participação em atividades que envolvam confecção de objetos 
• Participação em diferentes atividades envolvendo a observação e a pesquisa 

sobre a ação de ventos, chuvas, tempestades, arco-íris
• Estabelecimento de algumas relações entre diferentes espécies de seres 

vivos, suas características e suas necessidades vitais
• Observação da transformação de alimentos de origem vegetal e animal 

desde sua produção até seu destino
• Percepção das características dos fenômenos naturais trabalhados
• Conhecimento de algumas espécies da fauna e da flora brasileira e mundial 
• Experimentação no que se refere à transformação de alimentos 
• Compreensão dos elementos necessários para a formação dos fenômenos 

naturais trabalhados
• Percepção de alguns cuidados necessários à preservação da vida de animais

e do ambiente
• Participação em atividades que envolvam experimentos
• Percepção de algumas características dos animais trabalhados (pato, cisne, 

jacaré, tartaruga, jabuti, serpente, entre outros)
• Observação da transformação de produtos reutilizáveis (garrafa PET) em 

brinquedos e experimentos
• Valorização da vida nas situações que impliquem cuidados prestados aos 

animais e plantas 
• Conhecimento dos cuidados básicos de pequenos animais e vegetais por 

meio da sua criação e cultivo 
• Interesse por projetos nacionais que incentivam o cuidado e a preservação 

de animais (baleia jubarte)
• Conhecimento de algumas características dos animais marinhos trabalhados 

Para o  agrupamento de 5 anos,  a proposta de trabalho com as crianças
envolverá as seguintes unidades: 

• Viagem ao mundo das brincadeiras;
• Tesouros do mundo antigo; 
• Festa no céu;
• O circo é um espetáculo; 
• Um pouco daqui, um pouco dali e um pouco de lá.
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• Recordes animais;
• Era uma casa muito engraçada...
• Um passeio pela áfrica.

ARTES:
• De malas prontas;
• Na terra dos faraós;
• Vento, vento, ventania;
• O espetáculo vai começar;
• Wayana, kayapó, xavante e palikur;
•  Patudos e peludos, cascudos e pesados;
• Lar, doce lar;
• África, muitas cores. 

Os conhecimentos privilegiados durante o ano de 2016 para o agrupamento

de 5 anos serão os seguintes: 

ARTES VISUAIS

• Ampliação das possibilidades expressivas no uso de técnicas e materiais 
variados.

• Utilização de materiais artísticos, ampliando seu repertório de possibilidades 
e recursos alternativos.

• Exploração tridimensional a partir de materiais como: argila, massa de 
modelar, materiais de sucata, entre outros.

• Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de 
seus projetos artísticos.

• Exploração de materiais diversos no exercício de percurso individual.
• Criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio 

repertório e da utilização dos elementos da linguagem das Artes Visuais: 
ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura, etc.

• Respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em grupo. 
• Organização e cuidado com os materiais e com  o espaço físico da sala.
• Valorização de suas próprias produções, das de outras crianças e da 

produção de arte em geral.
• Exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar,

pintar, modelar, etc
• Apreciação de obras visuais de diferentes estilos, da produção regional, 

brasileira, do universo infantil e adulto.
• Apreciação de suas produções e dos colegas por meio da observação e 

leitura de alguns dos elementos da linguagem plástica.
• Reflexão sobre os objetos visuais apreciados em sala.
• Reconhecimento de características do ambiente histórico-cultural, ampliando 

seu repertório de ideias e expressividade.
• Expressão oral de informações sobre o que observou nas produções 

artísticas apreciadas.
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• Conhecimento da diversidade de produções artísticas, como desenhos, 
pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, cinema, 
etc.

• Apreciação das suas produções e das dos outros.

IDENTIDADE E AUTONOMIA
• Percepção do nome como característica própria que o identifica e o 

diferencia dos demais.
• Reconhecimento de colegas e professores pelo nome.
• Ampliação do convívio social relacionando-se com as pessoas presentes no 

seu cotidiano escolar.
• Participação em atividades de grupo.
• Utilização da fala para solicitar ajuda quando necessário.
• Demonstração de iniciativa na resolução de problemas cotidianos, solicitando

a ajuda de um adulto quando necessário.
• Conhecimento, respeito e utilização de algumas regras de convivência em 

grupo e aquelas referentes ao uso dos materiais e do espaço, quando isso 
for pertinente.

• Utilização de nomenclatura adequada para expressar sentimentos, como: 
alegria, tristeza, raiva e medo.

• Participação em situações de brincadeira nas quais as crianças escolham os 
parceiros, os objetos, os temas, o espaço e os personagens.

• Aprimoramento de habilidades manuais, como: encaixar, dobrar, rasgar, 
pintar, modelar, pinçar, entre outros.

• Participação em tarefas que tenham em vista uma produção coletiva.
• Identificação e utilização da nomenclatura adequada para as partes do seu 

corpo, em situações contextualizadas.
• Exploração e utilização de nomenclatura adequada para as sensações 

provocadas pelo contanto com diferentes materiais.
• Identificação de algumas de suas características físicas.
• Desenvolvimento da imagem do seu corpo ampliando a sua representação 

gráfica.
• Aprimoramento de sua percepção auditiva, visual, tátil, gustativa e olfativa em

situações de jogos, brincadeiras e manipulação de diferentes objetos e 
materiais.

• Identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas 
com as quais convive no seu cotidiano em situações de interação.

• Participação na realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam 
ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros

• Respeito às características pessoais relacionadas ao gênero, etnia, peso, 
estatura, etc

• Expressão, manifestação e controle progressivo de suas necessidades, 
desejos e sentimentos em situações cotidianas.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
• Aprimoramento da fala como principal recurso de comunicação.
• Expressão e organização do pensamento, por meio da fala.
• Ampliação do vocabulário.
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• Interação em situações contextualizadas por meio da linguagem oral, 
expressando necessidades, preferências e estabelecendo comparações.

• Ampliação da capacidade de escuta, esperando, quando necessário, a vez 
para falar.

• Elaboração de perguntas e respostas de acordo com os diversos contextos 
de que participa.

• Relato de experiências vividas e narração de fatos em sequencia temporal e 
causal.

• Reconto de histórias conhecidas com aproximação às características da 
história original no que se refere à descrição de personagens, cenários e 
objetos, com ou sem a ajuda do professor.

• Ampliação da capacidade de atenção e concentração em assuntos discutidos
em sala.

• Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais, como trava-línguas, 
parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas e canções.

• Uso da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar desejos, ideias, 
preferências e sentimentos e relatar suas vivências nas diversas situações de
interação presentes no cotidiano.

• Participação em situações que envolvam a necessidade de explicar e 
argumentar suas ideias e pontos de vista.

• Participação nas situações em que os adultos leem textos de diferentes 
gêneros, como contos, poemas, notícia de jornal, informativos, parlendas, 
trava-línguas, etc.

• Contato com diferentes tipos de texto desenvolvendo o prazer pela leitura.
• Ampliação da capacidade de atenção e concentração durante a escuta de 

textos.
• Reconhecimento das ilustrações como apoio para compreender as 

informações de um texto.
• Participação em situações que envolvam a leitura de textos informativos e 

narrativos.
• Interesse pelos diversos temas, relacionados a uma história contada e/ou 

texto lido.
• Reconhecimento da escrita de seu nome.
• Participação em situações de leitura, ainda que não o façam de maneira 

convencional. 
• Reconhecimento do próprio nome dentro do conjunto de nomes do grupo nas

situações em que isso se faça necessário.
• Reconhecimento do nome de algumas pessoas do grupo
• Leitura hipotética de palavras, tendo como referencial a imagem de algo que 

a represente
• Identificação das letras do alfabeto relacionando-as ou não aos valores 

sonoros convencionais.
• Observação, manuseio e leitura hipotética de materiais impressos, como 

livros, revistas, histórias em quadrinho, etc. Previamente apresentados ao 
grupo.

• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento.
• Registro da percepção do mundo por meio de diversas linguagens: desenho, 

oralidade, escrita, pintura, modelagem, recorte, dramatização, dança, entre 
outros.
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• Escrita do próprio punho, utilizando o conhecimento de que dispõe sobre o 
sistema de escrita, em situações contextualizadas.

• Participação em situações cotidianas nas quais o professor utiliza a escrita 
de maneira contextualizada.

• Reconhecimento e registro da primeira letra que compõe a escrita de seu 
nome, recorrendo ou não a um referencial.

• Produção de textos individuais e/ou coletivos ditados oralmente ao professor 
para diversos fins.

• Participação em situações cotidianas nas quais se faça necessário o uso da 
escrita

• Reconhecimento e registro do seu nome, recorrendo ou não a um referencial.
• Escrita do nome em situações em que se faça necessária sua identificação 

pessoal, sem recorrer a um referencial.
• Participação em situações cotidianas nas quais se faça necessário ouso da 

escrita apresentando hipóteses a respeito do valor sonoro das letras
• Respeito pela produção própria e alheia.

MATEMÁTICA
Números e sistema de numeração

• Utilização da contagem oral em brincadeiras e situações cotidianas nas quais
as crianças reconheçam sua necessidade.

• Agrupamento de elementos de acordo com critérios solicitados.
• Identificação dos números nos diferentes contextos em que se encontram.
• Utilização do raciocínio lógico-matemático para resolver situações-problema 

não convencionais.
• Participação em atividades contextualizadas envolvendo contagem oral de 

elementos.
• Comparação de figuras, tendo como critério o tamanho.
• Realização de estimativas em contexto de jogos e brincadeiras.
• Utilização de noções simples de cálculo mental como ferramenta para 

resolver problemas
• Resolução de situações-problema
• Comunicação de quantidades, utilizando a linguagem oral, a notação 

numérica e/ou registros não convencionais.
• Identificação da posição de um objeto ou número numa série explicitando a 

noção de sucessor e antecessor.
• Comparação de escritas numéricas, identificando algumas regularidades.

Grandezas e medidas
• Noções de medida de tempo (manhã, tarde e noite, antes e depois).
• Percepção, em um contexto de comparação, da ideia de muitos ou poucos 

objetos.
• Percepção da passagem do tempo por meio da observação de suas 

atividades (agora, depois).
• Percepção de diferenças entre noite e dia, bem como das atividades que 

realiza em cada período.
• Utilização de recursos não convencionais para medições.
• Comparação de figuras, tendo como critério o tamanho.
• Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas.
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• Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume e tempo, 
pela utilização de unidades convencionais e não convencionais.

• Experiências em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças que 
simulam o uso do dinheiro.

Espaço e forma
• Percepção dos diferentes atributos dos objetos (forma, cor, textura).
• Utilização da nomenclatura adequada para identificar as cores primárias e 

algumas das cores secundárias, em situações de jogos e brincadeiras.
• Comparação de objetos estabelecendo relações entre eles, utilizando 

vocabulário adequado (pequeno/grande, maior/menor).
• Participação em atividades que envolvam noções de: fora/entro, todo/parte, 

em frente/atrás, acima/abaixo.
• Comparação entre as figuras: quadrado, retângulo e triângulo identificando 

as semelhanças e diferenças entre essas formas.
• Identificação de figuras planas em seu cotidiano: círculo, quadrado, retângulo

e triângulo, nomeando-as.
• Explicitação e/ou representação da posição de pessoas e objetos, utilizando 

vocabulário pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações 
nas quais as crianças considerarem necessária essa ação.

• Representações bidimensionais e tridimensionais em objetos.
• Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço.
• Representação de situações vivenciadas, identificando pontos de referência 

em relação aos elementos registrados.

MOVIMENTO
Expressividade

• Exploração e representação de diversas possibilidades de expressões 
corporais.

• Reprodução de exercícios sonoros por imitação, aprimorando sua percepção 
(auditiva, visual e corporal).

• Acompanhamento corporal de canções, desenvolvendo o senso rítmico.
• Utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas e 

em suas brincadeiras.
• Percepção das sensações, limites, potencialidades, sinais vitais e integridade

do próprio corpo.

Equilíbrio e coordenação
• Participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, 

escorregar, pendurar-se, movimentar-se, dançar, etc., para ampliar 
gradualmente o conhecimento e controle sobre o corpo e movimento.

• Coordenação de diferentes deslocamentos em jogos e brincadeiras.
• Aprimoramento da velocidade de reação, reagindo a um estímulo sonoro ou 

visual.
• Coordenação de movimentos corporais com o acompanhamento de objetos 

sonoros e materiais específicos.
• Utilização dos recursos de deslocamento e das habilidades de força, 

velocidade, resistência e flexibilidade nos jogos e brincadeiras dos quais 
participa.
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• Valorização de suas conquistas corporais
• Manipulação de materiais, objetos e brinquedos diversos para 

aperfeiçoamento de suas habilidades manuais

MÚSICA

O fazer musical
• Canto em grupo.
• Participação em atividades de execução musical, utilizando sons corporais, 

instrumentos de percussão e objetos sonoros.
• Participação em brinquedos cantados e brincadeiras de roda.
• Participação em jogos e brincadeiras que envolvam a dança e/ou a 

improvisação musical.
• Apreciação/repertório de canções para desenvolver memória musical.
• Reconhecimento e utilização expressiva, em contextos musicais das 

diferentes características geradas pelo silêncio e pelos sons: altura (graves 
ou agudos), duração (curtos ou  longos), intensidade (fracos ou fortes)  e 
timbre (característica que distingue e “personaliza” cada som).

• Reconhecimento e utilização das variações de velocidade e densidade na 
organização e realização de algumas produções musicais.
Apreciação musical

• Escuta e reflexão sobre o ambiente sonoro da Creche e fora da Creche.
• Apreciação de obras musicais de diferentes gêneros e estilos, da produção 

musical regional brasileira, do universo infantil e adulto.
• Escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da 

produção musical brasileira e de outros povos e países.
• Reconhecimento dos elementos musicais básicos: frases, partes, elementos 

que se repetem, etc

NATUREZA E SOCIEDADE
• Interesse pleo entorno e respeito à diversidade.
• Reconhecimento dos membros de sua família pelo nome, bem como da 

posição que ocupa dentro do contexto familiar.
• Reconhecimento da passagem do tempo fazendo comparações entre as 

fases do desenvolvimento humano.
• Conhecimento sobre algumas tradições culturais de sua família.
• Conhecimento sobre algumas tradições culturais de sua família e seus 

colegas.
• Identificação, em diferentes materiais coletados (fotos, objetos, vestimentas, 

obras de arte) de possibilidade de compreender o modo de vida de um grupo 
social.

• Identificação de alguns papéis sociais existentes em seus grupos de 
convívio, dentro e foram da instituição.

• Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e 
canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de 
outras.
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• Conhecimento do modo de ser, viver e trabalhar de alguns grupos sociais eu 
presente e do passado.

• Valorização do patrimônio cultural do seu gruo social e interesse por 
conhecer diferentes formas de expressão cultural.

• Interesse e valorização de atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar 
individual e coletivo.

• Estabelecimento de algumas relações entre diferentes espécies de seres 
vivos, suas características e suas necessidades vitais.

• Conhecimento de algumas espécies da fauna e da flora brasileira mundial.
• Percepção dos cuidados necessários à preservação da vida e do ambiente.
• Valorização da vida nas situações que impliquem cuidados prestados a 

animais e plantas.
• Valorização de atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar individual e 

coletivo.
• Participação em diferentes atividades envolvendo a observação e a pesquisa 

de animais
• Conhecimento dos cuidados básicos de pequenos animais e vegetais por 

meio da sua criação e cultivo.
• Percepção dos cuidados com o corpo, relacionados à preservação de 

acidentes e à saúde de forma geral. 
• Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos 

e do ambiente.
• Observação e experimentação, por meio de diferentes sentidos de elementos

do seu ambiente, valorizando o que vê.
• Manifestação de curiosidade sobre o meio físico e social a fim de 

desenvolver o pensamento científico.
• Observação de paisagem local (rios, vegetação, construções, florestas, 

campos, dunas, açudes, mar, montanhas, etc.
• Utilização, com ajuda dos adultos, de fotos, relatos e outros registros para a 

observação de mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do tempo.
• Participação em atividades que envolvam confecção de objetos.
• Cuidados no uso de objetos do cotidiano, relacionados à segurança e à 

preservação de acidentes, e à sua conservação.
• Reconhecimento de algumas características de objetos produzidos em 

diferentes épocas e por diferentes grupos sociais.
• Estabelecimento de relações entre os fenômenos da natureza de diferentes 

regiões (relevo, rios, chuvas, secas, etc) e as formas de vida dos grupos 
sociais que ali vivem.

9.1.  FUNÇÃO  SIMBÓLICA,  A PERCEPÇÃO,  A MEMÓRIA,  A ATENÇÃO  E  A

IMAGINAÇÃO

Permeando os objetivos dos agrupamentos (turmas) no trabalho pedagógico

do  CEI  estão  presentes  aspectos  que  mobilizam  algumas  funções  centrais  do

desenvolvimento humano, a saber: a função simbólica, a percepção, a memória, a

atenção e a imaginação.
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A partir da ação e interação com o mundo (a natureza, objetos) e das práticas

culturais,  a  criança  constitui  o  que  chamamos  função  simbólica,  ou  seja,  a

possibilidade  de  representar,  mentalmente,  símbolos  o  que  ela  experiencia,

sensivelmente, no real.

Sem a função simbólica não é possível efetivar aprendizagem para a criança

pequena. A título de exemplo, temos o desenho e a brincadeira de faz-de-conta que

são atividades simbólicas próprias da criança pequena, que antecedem a escrita: na

verdade, elas criam as condições internas para que a criança aprenda a ler e a

escrever;  a  linguagem escrita,  a  matemática,  a  química,  a  física,  o  sistema de

notação da dança, da música são manifestações da função simbólica.

Explorar aspectos relacionadas à  percepção realizada pelos cinco sentidos

(audição, tato, paladar, olfato e visão), por sua vez, mobilizam novos interesses das

crianças.  Além  disso,  ressalta-se  que  “toda  aprendizagem  envolve  a  memória”

(Elvira Lima, 2007, p. 29.) em seus três movimentos: o de arquivar, o de evocar e o

de esquecer. Elvira Lima atribui grande relevância ao papel das emoções quando

relacionada à memória:

A memória é modulada pela emoção. Isto quer dizer que os estados
emocionais podem “interferir”, facilitando ou reforçando  a formação
de novas memórias, assim como podem,, enfraquecer ou dificultar a
formação de uma nova memória. (LIMA, ELVIRA, 2007, p.29).

Emoções,  afetividade  permeiam  todo  o  contexto  da  educação  infantil  de

forma expressiva,  afinal,  as  crianças necessitam de afeto,  de  atenção,  enfim,  a

emoção, apresenta-se como fio condutor do trabalho pedagógico. 

Outro aspecto relevante refere-se à imaginação. Segundo Elvira Lima (2007),

a  imaginação  e  memória  andam  juntas.  Para  imaginar  é  preciso  utilizar  os

elementos da memória em outras configurações. Daí constata-se que a imaginação

é construída e é parte integrante do processo de aprendizagem. 

porque  aprender  significa,  exatamente,  ser  capaz  de  estabelecer
conexões entre informações, construindo significado.... a imaginação
é base para o estabelecimento destas novas redes, uma vez que ela
é a função psicológica que estabelece relações significativas entre
elementos que não estavam conectados entre si. A imaginação cria
condições de aprendizagem. (LIMA, Elvira,  2007, p. 32).

Para a autora supracitada, a base para o funcionamento da imaginação são

os  elementos  que  estão  contidos  na  memória  e  o  próprio  funcionamento  da
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imaginação  desenvolve  a  memória  (por  meio  do  processo  imaginativo,  novas

mediações são realizadas, dando à criança uma maior complexidade aos sistemas

contidos na memória de longa duração).

Tanto  o  simbolismo  quanto  a  percepção,  a  memória,  a  atenção  e  a

imaginação  certamente  privilegiam  a  construção  da  aprendizagem  e

desenvolvimento num contexto significativo.

10. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

CRIANÇA

Avaliar vai além de olharmos para crianças como seres meramente observa-

dos, ou seja, a intenção pedagógica avaliativa dará condições para o educador criar

objetivos e planejar atividades adequadas, dando assim um real ponto de partida

para esta observação. Segundo  Oliveira (2002), avaliar promove o redimensiona-

mento do contexto educacional, ou seja, repensa o preparo dos profissionais, suas

condições de trabalho, os recursos disponíveis e as diretrizes defendidas. Envolve,

também, conhecer os diversos contextos de desenvolvimento de cada criança, que

pontua uma história coletivamente vivida, aponta possibilidades de ação educativa e

avalia as práticas existentes. Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar

ou julgar. Muito mais do que isso, a avaliação apresenta nortes fundamentais no fa-

zer educativo.

A avaliação deve ser contínua (processual) para que o educador possa diag-

nosticar aspectos que precisem ser melhorados, podendo, assim, intervir na sua

própria prática ou nos fatores que estão interferindo nos resultados. A avaliação

também deve ser bem planejada e articulada com os objetivos propostos no proces-

so de ensino aprendizagem. Por outro lado, vários aspectos devem ser considera-

dos na avaliação, não apenas os cognitivos, mas também os afetivos e os psico mo-

tores. Ou seja, deve contemplar a criança e o processo de aprendizagem na sua in-

tegralidade.

No CEI as vivências e aprendizagens construídas pelas crianças, percebidas

nos momentos de avaliação, subsidiam novos projetos de trabalho. Para isso, utili -

zamos instrumentos e processos, como:

 Relatos diários: consiste em registrar observações em relação às situações

significativas de aprendizagem vivenciada pela criança.
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 Produções  das  Crianças:  valorização  dos  registros  e  produções  das

crianças, com o intuito de socializar com a família o material produzido pelas

próprias  crianças  de  modo  que  expressam  os  diversos  momentos  e

atividades vivenciadas no grupo.

 Relatórios  de  Desenvolvimento:  produção  de  relatórios

objetivos/descritivos,  semestral,  contemplando  aspectos  individuais  e  do

grupo  sobre  os  processos  de  aprendizagem  e  de  desenvolvimento  das

crianças. Esse documento é compartilhado com as famílias e os educadores

socializam  e  discutem as  observações  sistematizadas  no  relatório.  Estes

momentos podem ser organizados de modo coletivo ou individual com cada

família.

 Avaliação da Instituição feita pelas Famílias e Profissionais: realizada de

acordo com a necessidade institucional e familiar.

11. TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

O trabalho interdisciplinar envolve todo o corpo técnico do CEI em que se

evidenciam  conhecimentos  de  diversas  áreas  (Pedagogia,  Psicologia,

Fonoaudiologia e Pediatria/Enfermagem) a fim de desenvolver um trabalho em prol

da criança que frequenta o CEI Desembargador Mauro Campos. 

PEDAGOGIA

A área pedagógica tem como princípio primar pela qualidade da formação da

criança,  de  forma  integral  promovendo  ações  que  respeitem  a  liberdade,  a

espontaneidade, colocando a criança no centro do seu processo de aprendizagem. 

A área pedagógica desenvolve as seguintes ações:

• Elaboração  do  Projeto  Político  Pedagógico  e  avaliações  periódicas  em

conjunto com os demais profissionais do CEI.

• Acompanhar  o  planejamento,  a  execução  e  a  avaliação  do  trabalho

desenvolvido com as crianças.

• Promover formação em serviço aos educadores,  normalmente em estágio

inicial.

• Organizar as atividades permanentes e flexíveis (rotina) de forma a respeitar

os direitos das crianças.
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• Trabalhar continuamente a organização do espaço e propostas significativas

para as crianças 

• Adequar propostas metodológicas para o trabalho com a faixa etária de 1 a 5

anos.

• Planejar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos de trabalho.

• Trabalhar em parceria com as famílias.

• Gerar clima organizacional favorável à manifestação e discussões de ideias

com ética.

• Refletir,  junto  com  os  educadores,  atitudes  a  serem  tomadas  frente  a

problemas de: aprendizagem, desempenho e comportamento das crianças.

• Articular  e  planejar  atividades  como confraternizações,  passeios,  eventos,

etc.

• Acompanhar,  implementar,  analisar  os  diferentes  instrumentos  de

capacitação docente (diários, registros, relatórios, etc).

• Organizar as turmas de acordo com a faixa etária, respeitando a legislação

municipal.

• Estabelecer  e  discutir  com  a  equipe  normas  de  conduta  (adultos)  e

segurança das crianças.

• Analisar,  solicitar  e  manter  acervo  de  material  pedagógico  adequado  ao

trabalho com as crianças.

• Analisar a frequência e evasão nas atividades propostas com as crianças,

visando aprimoramento do trabalho.

• Supervisionar a produção escrita dos educadores.

• Organizar e responsabilizar-se pelo calendário escolar, respeitando o número

de dias letivos estabelecidos.

• Supervisionar  estagiários  de  faculdades  para  trabalhos  específicos  e

pontuais no CEI (parceria CEI x Universidade). 

PSICOLOGIA 

A Proposta Psicológica do CEI Desembargador Mauro Campos utiliza como

metodologia o acompanhamento, o trabalho preventivo, a orientação, a observação

e o encaminhamento as demais profissionais (quando necessário) às crianças, pais
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e agentes educativos dentro das normas e regimento da instituição e enfatiza a

importância da brincadeira como fator promotor do desenvolvimento infantil.

Além disso, essa proposta leva em consideração organização do tempo e do

espaço  disponibilizado  às  crianças  e  os  eixos  do  trabalho  de  valorização  da

interação  no  processo  de  aprendizagem.  Essa  interação  de  crianças  de  uma

mesma idade e de faixas etárias diferentes constitui-se em parcerias extremamente

ricas ao desenvolvimento infantil, uma vez que propicia a troca de experiências, de

pontos de vista e de valores.

Plano de Ação:

Com as Crianças (de 1 ano à 5 anos de idade)

-Observação do comportamento das crianças.

-Trabalho preventivo e intervenção nos comportamentos inadequados dessa faixa

etária (medos, mordidas, inseguranças, disputas, irritabilidade e outros);

-Encaminhamento para demais profissionais se necessário.

Com os Agentes Educacionais

-Orientação e auxílio sobre como agir no período de adaptação e informar sobre o

histórico de vida da criança relatado pelos pais ou responsáveis;

-Orientação e instrução sobre a importância do contato, do toque, do carinho, do

aconchego, do diálogo para que a criança tenha segurança no ambiente oferecido e

com as pessoas com quem ele convive no período em que está no CEI;

-Instruções  teóricas  sobre  as  vantagens  e  dificuldades  das  faixas  etárias  com

entrega de textos informativos sobre aspectos do desenvolvimento infantil;

-Auxílio  sobre  o  uso  adequado  de  brinquedos  e  brincadeiras  nas  atividades

propostas;

-Auxílio e avaliação das ações dos Agentes Educacionais com as crianças no que

diz respeito à execução das tarefas exigidas pela Instituição;

-Orientação  sobre  como  agir  –  principalmente  com  disponibilidade,  paciência,

respeito e bom senso – nas birras, nas mordidas, na intolerância à frustração e

demais comportamentos inadequados das crianças;

-  Orientação  a  respeito  do  trabalho  em  grupo,  do  relacionamento  entre  os

educadores, resolução de conflitos...



48

-  Observar,  orientar  e  encaminhar,  se  necessário,  os  educadores  ao  processo

psicoterapêutico. 

Com os Pais ou Responsáveis

-Contato frequente com os pais para obter informações sobre as crianças para uma

melhor observação e acompanhamento das mesmas;

-Entrega  de  textos  informativos  sobre  todos  os  aspectos  do  desenvolvimento

infantil;

-Orientação  sempre  que  necessário,  sobre  quaisquer  aspectos  e  dúvidas  em

relação ao desenvolvimento, educação e criação dos filhos (as).

Seleção de novos Educadores

-  Avaliar  os  estagiários  que  chegam à  Instituição  de  acordo  com o  Projeto  de

Avaliação  Psicológica  Do  CEI,  no  prazo  previsto  e  apresentar  à  equipe  de

coordenação os resultados do referido processo, indicando os perfis psicológicos

adequados para desenvolver o trabalho.

-  Realizar  a  entrevista  de  desligamento  com  os  candidatos  que  não  forem

considerados aptos a preencher a vaga, bem como aqueles que, por algum motivo,

forem desligados da Instituição na vigência do seu contrato.

 ENFERMAGEM

A área de enfermagem auxilia diariamente o médico pediatra, bem como, as

educadoras  no  atendimento  de  eventuais  ocorrências  (quedas,  febre,  mordidas,

alergias, etc).  

Contribui com o bem estar da criança realizando limpeza e desinfecção em

superfícies  (colchões,  brinquedos,  banheiras)  e  materiais  de  uso  do  médico

pediatra.

Se responsabiliza pela comunicação com a família sobre as eventualidades

no  estado  de  saúde  da  criança,  bem  como,  a  administração  de  quaisquer

medicamentos (com receita médica e que não pode ser oferecida fora do horário

que  a  criança  frequenta  o  CEI)  registrando  na  agenda  da  família  os

horários/dosagens. 

A enfermagem encaminha e acompanha a criança nos casos de urgência a

hospitais ou clínicas previamente indicados pela família.
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Contribui  com a equipe  pedagógica,  quando  necessário,  com orientações

e/ou treinamentos sobre assuntos pertinentes à área da saúde. 

12 – A PARCERIA CEI E A FAMÍLIA 

A Instituição considera e valoriza as diferentes composições familiares: “inde-

pendente da maneira como a família se estrutura e dos desenhos que assume, ela

é um importante grupo no qual as pessoas, adultos e crianças constroem e recons-

troem sua subjetividade” (ARAÚJO, Denise, 2006, p. 74).

A importância do envolvimento de pais é então auto-explicativa: família e CEI,

juntas, podem promover situações complementares e significativas de aprendiza-

gem e convivência que realmente vão de encontro às necessidades e demandas

das crianças. 

A família é considerada na Constituição de 1988 como educadora e a LDBEN

também evidencia que a instituição de educação infantil deve propiciar o desenvolvi-

mento integral, mas em complemento a ação da família e da comunidade. Nesse

sentido, a família e a instituição mutuamente dividem a responsabilidade social pela

criança, com papéis diferenciados, mas co-responsáveis pela sua educação, influ-

enciando no seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento. (Secretaria Mu-

nicipal de Educação, Saberes sobre a infância:  a construção de uma política de

educação infantil, 2004).

A relação CEI/família tanto se dará num processo contínuo, quanto com o

surgimento de novas necessidades e, portanto, novas maneiras de participação e

envolvimento. Assim, teremos as seguintes formas de interação com a família:

• Período de adaptação quando do ingresso da criança: momento relevante de

conhecimento das expectativas das famílias ao mesmo tempo em que tomam

conhecimento da proposta pedagógica que fundamenta as práticas aqui reali-

zadas. 

• Conselho Gestor: participação do grupo de pais nas decisões pedagógicas.

São discutidos temas como ingresso das crianças, projetos, investimentos,

quadro de pessoal, etc.

• Integração: são atividades previstas no calendário anual, como a festa junina

e a despedida. Interação nos projetos de trabalho (informativos agenda e cul-

minância).

• Agenda: comunicação diária escrita. 
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• Plantão Pedagógico semestral: momento em que se compartilham vivências,

expectativas e o processo de formação da criança.

• Reuniões coletivas e individuais com a família: reuniões sempre que houver

necessidade.

• Diálogos – momentos de troca de informações 

13.  PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O

ENSINO FUNDAMENTAL

Para o desligamento da criança do CEI, trabalhamos o PROJETO DESPEDI-

DA. Nessa ocasião compartilhamos com as crianças que ano seguinte ela vivencia-

rá uma nova etapa educacional com o seu ingresso no Ensino Fundamental. 

                            PROJETO DESPEDIDA

 JUSTIFICATIVA
Cientes de que o Ensino Fundamental, período em que a criança permanece

por mais tempo (nove anos), faz parte da educação básica obrigatória, é importante

refletir em como a educação infantil (Creche e Pré-Escola) pode contribuir para que

não haja rupturas e sim uma continuidade do processo educacional. 

Partindo dessa premissa, entendemos que a infância não é interrompida aos

5 anos, ela continua nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  Com isso, essa

instituição tem como premissa favorecer o desenvolvimento infantil, a aquisição de

conhecimentos e a aprendizagem, fatores que contribuirão com seu ingresso no

Ensino Fundamental.

OBJETIVO GERAL

• Propiciar  as  crianças  situações  significativas  que  favoreçam  um

conhecimento geral acerca da próxima etapa educativa que farão parte, ou

seja, o ensino fundamental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Conhecer,  por  meio de fotos,  espaços educativos de ensino fundamental,

observando  o  espaço  físico,  (salas  de  aula,  refeitórios,  pátio,  sala  de

computação, banheiros, etc.);

• Apresentar  as  crianças  algumas  propostas  do  ensino  fundamental  como

horário de recreio, maior número de crianças por turma, uso de cadernos,

etc.

• Esclarecer dúvidas que as crianças apresentarão acerca de seu ingresso no

ensino fundamental.

• Realização da Confraternização de despedida das turmas de 5 anos.

SITUAÇÕES SIGNIFICATIVAS

• Rodas de conversa;
• Desenhos;
• Fotos;
• Registros escritos;

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

Os espaços utilizados serão definidos de acordo com a proposta planejada

pelas educadoras da turma.

REGISTRO/AVALIAÇÃO

O registro/avaliação será contínuo e processual, com anotações individuais e

diárias  do  trabalho  desenvolvido  com  as  crianças.  São  observadas  as

atitudes/participação das crianças em relação aos objetivos específicos propostos.

 14. PROFISSIONAIS DO CEI DESEMBARGADOR MAURO CAMPOS

O grupo de profissionais do CEI é composto por servidores do Tribunal de

Justiça  efetivos,  comissionados  e  estagiários  de  Pedagogia.  Além  destes

profissionais,  contamos  com uma  equipe  terceirizada.  Os  trabalhadores  do  CEI

estão organizados em cinco equipes, que são:

• Equipe administrativa: diretor, apoio administrativo (secretaria), portaria.

• Equipe pedagógica: coordenação pedagógica e estagiários de pedagogia.
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• Equipe de nutrição: cozinheiras e copeiras.

• Equipe de higiene: lavanderia e serviços gerais. 

• Equipe de saúde: psicólogo, nutricionista e técnico em enfermagem.

O fato de termos um quadro de professores composto somente por estagiá-

rios é um dos elementos que dificulta a consolidação do Projeto Pedagógico da Ins-

tituição. Além da formação acontecer em serviço convivemos com a rotatividade dos

docentes, especialmente quando da finalização de contratos, início ou final de ano

letivo ou ocasião em que o estagiário finaliza a sua graduação.

O quadro de pessoal é o seguinte:

 I – CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO PERIODO AGRUPAMENTO

Ivelise Maria 

Camargo de 

Albuquerque 

Diretora Pedagógica e

Administrativa

Graduação : Pedagogia 

Especialização: Psicopedagogia, 

Arte Terapia, Educação e Saúde 

Pública, Mediadora de PEI -1,

MBA em Gestão Estratégica de 

Pessoas.

Integral Todos

Lana Juvenal 

Taveira

Secretária Graduação: Geografia

Especialização: Psicopedagogia e 

Educação a Distância 

Matutino Todos

Dalila Cardoso 

Silva 

Enfermeira Graduação: Enfermagem

Curso Técnico em Enfermagem

Matutino Todos

Ana Paula 

Ferreira de Souza

Psicóloga Graduação:  Psicologia Alternado Todos

Lorena Fleury de 

Alencastro Veiga 

Tormin

Fonoaudióloga Graduação : Fonoaudiologia Vespertino Todos

Ligia de Oliveira e

Silva

Nutricionista Graduação: Nutrição Alternado Todos

 II – CORPO PEDAGÓGICO: 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO PERIODO AGRUPAMENTO

Francy Dias

Holanda Gama

Coordenadora 

Pedagógica

Matutino Todos

Déborah Leite 

Ferreira

Coordenadora 

Pedagógica

Graduação: Pedagogia 

Especialização: Educação a 

Distância 

Matutino Licença maternidade

Valéria de Assis 
Faria Alves

Apoio pedagógico  Graduação:  Letras

Especialização: Psicopedagogia

Matutino Todos

Ana Lúcia Da Agente  educativa/ Graduação: Estudante de Matutino 3B
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Silva Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Pedagogia 

Breny Sabrina 
Leite Silva

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 3B

Bruna Beatriz 
Alves Da Silva 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2A

Camylla Clarisse 
da S. Caetano 
Marques

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2B

Cíntia Silva Dos 
Santos 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 3A

Cleuton Caetano 
da Silva Filho

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 4

Cristiane 
Medeiros Vilela 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 5

Daniela Cândido 
De Oliveira 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2B

Denise Silva 
Camargo

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 4

Gleice Kelly 
Alexandre Araújo 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2B

Héllen Cristh 
Ramos Saraiva

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 5

Idacilene Oliveira 
Bertoldo

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 3A

Juscélia Machado
de Jesus Lovi 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 5

Kellen Dias da 
Silva

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2A

Laureni Arcanja 
da Silva

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 5

Mirian Gomes De 
Andrade 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 3B

Neila Cristina P. 
A. Nunes

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2B

Paulo Henrique 
da Silva Dias

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 5

Tatianny Alves 
Mendes

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 4

Tcharleny Dayen 
da Silva 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 3A

Glória Maria 
Soares

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2A
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Cleidemar da 
Silva Fernandes

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Matutino 2A

Maria Madalena 

Morato Andrade

Coordenadora 

Pedagógica

Graduação: Pedagogia 

Especialização: Psicopedagogia e

Educação Infantil

Vespertino Todos

Gyzelle Sousa 

Vidal

Coordenadora 

Pedagógica

Graduação: Pedagogia 

Especialização: Psicopedagogia 

Inclusiva e Educação Infantil

Vespertino Licença saúde

AMANDA 
FERNANDA  
AMARAL SILVA 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 3A

ANA ALICE SILVA
GONTIJO

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 2B

ANA PAULA 
SIQUEIRA  
TORRES 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 2A

ARIELLI 
CURADO 
ANDRADE 
BUENO 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 3A

BRUNNA SILVA 
RODRIGUES 
FERREIRA

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 3B

CÍCERA 
LAURINDO DA 
SILVA

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino APOIO

ELICLEICE 
ROSY 
MARQUES 
PEREIRA 
OLIVEIRA 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 3A

EMMANUELY 
CHRISTINY 
FAGUNDES DO 
CARMO 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 3B

FLÁVIA 
VANESSA 
GONÇALVES DA 
SILVA  

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 4

FRANCIELLE DE 
OLIVEIRA 
MOREIRA   

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 5

GLAUCIENE 
ALVES 
FERNANDES   

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 2B

IVONILDA 
BRAUNA 
PEREIRA 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 3B

JANAÍNA DOS 
SANTOS 
OLIVEIRA

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 4

LARISSA 
RIBEIRO DE 
ALMEIDA 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 2A

LÍRIAN 
PINHEIRO 
PARREIRA 
BORGES 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 4

NAARA RITA 
DOS SANTOS 

Agente  educativa/
Estagiária  de

Graduação: Estudante de Vespertino APOIO
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Pedagogia do CIEE  Pedagogia 

PATRÍCIA FARIA 
PIRES 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 5

POLIANA ALVES 
DE OLIVEIRA 
(licença saúde)

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino -

PRISCILA 
LAGARES CRUZ 
E SILVA

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 2B

RICHELLE DOS 
SANTOS DUTRA 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 2A

SARA CANDIDA 
DE ALCANTARA 

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 3B

SUZANA 
PEREIRA 
CAETANO

Agente  educativa/
Estagiária  de
Pedagogia do CIEE  

Graduação: Estudante de 

Pedagogia 

Vespertino 5

15 - PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA

De acordo com a Pequisa Socioeducativa, respondida por 73 famílias (algu-

mas com dois filhos no CEI, totalizando 77 pessoas), o que corresponde a  71% das

famílias, em novembro de 2015, foi possível caracterizar o perfil dos pais/responsá-

veis atendidos pelo CEI Desembargador Mauro Campos. 

Essa unidade tem capacidade para atender 80 (oitenta) crianças, em cada

turno. Atualmente, janeiro de 2016, com a saída das crianças da turma Infantil 5 de

2015 e sem a entrada de novatos, o CEI possui 101 (cento e uma) crianças matricu-

ladas. 

A idade dos pais, varia entre 27 a 59 anos. No que se refere às mães, gira

em torno de 27 a 46 anos.

Entre as mães/responsáveis 80,5% são servidoras do Poder Judiciário e en-

tre os pais/responsáveis este percentual corresponde a 19,5%. 

Os bairros cujas famílias residem variam bastante, conforme lista a seguir:

Setor Oeste, Setor Bueno, Jardim América, Jardim Goiás, Vila Alpes, Setor Central,

Recanto das minas Gerais, Pedro Ludovico, Alto da Glória, Leste Universitário, Vila

Nova, Sudoeste, Nova Suíça, Urias Magalhães, Bela Vista, Portal do Sol 2, Jardim

Presidente, Parque Amazonas, Jardim Atlântico, Jaó, entre outros. 

Ressalta-se ainda que, cerca de 95% dos pais/responsáveis e 96,1% das

mães/responsáveis residem em Goiânia. Os demais no entorno do município ou

fora do Estado.
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Com relação ao tipo de moradia foi possível constatar que 53% (cinquenta e

três por cento) das famílias residem em imóveis próprios e, os demais dividem-se

em formas diversas, conforme dado abaixo:

Tipo/Moradia Porcentagem (%)

Própria 48,5%

Alugada 14,2%

Financiada 32,4%

Cedida 4,9%

 Fonte: Pesquisa Socioeducativa – CEI/novembro/2015

No que se refere ao quesito renda familiar (aspecto econômico), verifica-se

que cerca de 50,64% (quarenta e quatro vírgula cinco por cento) das famílias possu-

em renda mensal acima de 5 salários-mínimos, isto é, acima de R$ 3.940,00 (três

mil novecentos e quarenta reais) e, as demais oscilam, conforme tabela a seguir: 

Renda Familiar Porcentagem (%)

Abaixo de 3 salários-mínimos 2,5%

Acima de 3 salários-mínimos 1,2%

Acima de 5 salários-mínimos 50,64%

Acima de 10 salários-mínimos 28,5%

Acima de 15 salários-mínimos 15,6%

Não informado 1,56%

Fonte: Pesquisa Socioeducativa –  CEI/novembro/2015

Quanto à quantidade de pessoas que residem no mesmo espaço, constata-

se que a maioria das famílias têm 4 pessoas residindo na mesma casa de acordo

com os dados a seguir: 

Moradores/Residência Porcentagem (%)

2 pessoas 7,9%

3 pessoas 35%

4 pessoas 49,3%

5 a 8 pessoas 7,8%

Fonte: Pesquisa Socioeducativa – CEI/novembro/2015

No quesito estado civil dos responsáveis os seguintes dados foram observa-

dos: 

Estado Civil Porcentagem (%) Estado Civil Porcentagem (%)
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Mãe Pai 

Solteira 1,3% Solteiro 1,3%

Casada 89% Casado 89%

Divorciada 5,4% Divorciado 6,5%

União estável 4,1% União estável 4,1%

Não informou - Não informou 1%

Fonte: Pesquisa Socioeducativa – CEI/novembro/2015

Quanto à escolaridade, a maioria dos pais, 42% (quarenta e dois por cento)

possuem nível  superior completo. Das mães 64% (sessenta e quatro por cento)

possuem ensino superior completo com pós-graduação conforme evidenciado no

gráfico abaixo:

Escolaridade/Mãe Porcentagem
 (%)

Escolaridade/Pai Porcentagem
(%)

Ensino Médio Incomp. - Ensino Médio Incomp 2,7%

Ensino Médio Comp. - Ensino Médio Comp. 9,5%

Superior Incomp. 2,7% Superior Incomp. 8,2%

Superior Completo 26% Superior Completo 43,8%

Pós-Graduação 74% Pós-Graduação 41%

Fonte: Pesquisa Socioeducativa – CEI/novembro/2015

 Com relação ao envio de tarefa de casa a partir dos 3 anos de idade, a maio-

ria das famílias, 87,6% consideram importante, e 12,3% acham desnecessário.

  Quanto a relação CEI X família, a maioria das famílias classificam como óti-

ma, de acordo com quadro abaixo: 

Relação CEI X Família

Ótima 84,5%

Boa 15,5%

Regular -

Fonte: Pesquisa Socioeducativa – CEI/novembro/2015

Em relação às expectativas das famílias, quanto ao que consideram mais im-

portante em relação ao processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na Institui-

ção, estas foram assim retratadas:

• Socialização;
• Literatura infantil;
• Pré alfabetização;
• Atividades psicomotoras;
• Desenvolvimento do raciocínio lógico matemático;
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• Valores: compartilhar, respeitar, disciplina, amor ao próximo, responsabilida-
de, 

• Atividades musicais;
• Desenvolvimento da autonomia;
• Desenvolvimento cognitivo;
• Noções de meio ambiente e cidadania;
• Cores;
• Ensino da letra cursiva;
• Artes / Incentivo da criatividade ;
• Incentivo ao desenvolvimento das habilidades específicas individuais;
• Aprender a se alimentar melhor;
• Aprender sobre o próprio corpo.

Alguns aspectos foram elencados pelas famílias como sendo passível de se-

rem melhorados, entre eles: 

• Ter pelo menos um(a) pedagoga(o) de nível superior completo, em cada tur-
ma.

• Ter a presença da médica pediatra no CEI em mais dias da semana;
• Mais informações com relação ao comportamento das crianças no CEI, du-

rante as atividades diárias.
• Aumentar a segurança da portaria. 
• Colocar grama no pátio ou piso emborrachado para diminuir a sujeira das

roupas das crianças.
• Agendar a Formação continuada em finais de semana.
• Banho para todas as crianças do CEI.
• Diminuir a rotatividade das estagiárias.
• Maior atenção do Tribunal de Justiça quanto às necessidades estruturais da

Creche (reparação do prédio em geral).
• Horário do atendimento do CEI ser compatível com o horário de trabalho do

servidor.
• Solicitar aos pais com mais antecedência os materiais para realização de ati-

vidades pedagógicas em sala, para que os mesmos,  tenham mais tempo
para providenciá–los.

• Incluir na rotina da Creche atividades extracurriculares como: aula de inglês e
educação física.

• Mais vagas de estacionamento de carros, para melhorar a acessibilidade ao
deixar as crianças na Creche.

• Reuniões mensais aos pais sobre o desenvolvimento da criança no CEI, e
também para expor o que foi trabalhado.

• Ter mais atenção no preenchimento das agendas por parte das educadoras,
evitando informações erradas. Trazer as informações com mais detalhes e de
forma mais clara possível.

• Ter atividades selecionadas em alguns dias para que os pais possam acom-
panhar a rotina dos filhos.

• Comunicar via agenda com relação aos comportamentos inadequados para
que os pais corrijam a criança em casa.

• Espaço para abrigo de sol e chuva para os pais, enquanto aguardam a aber-
tura do portão.

• Aumento da quantidade de tarefas de casa.
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• Melhorar a climatização das salas de aula.
• Melhorar a alimentação oferecida no CEI, com mais frutas e verduras.
• Datas das comemorações festivas  (dia das mães, páscoa, entre outros) sem

atrasos.
• Exigência do uso do uniforme.
• Proibição de brinquedos ou fantasias todos os dias.
• Maior receptividade na recepção do CEI.

16 – CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

A sede permanente do CEI possui uma área total de 1.152,13m² e se divide

em 2 pavimentos (inferior e superior).

PISO INFERIOR

Qtd. Espaço Material

1 Portaria (acesso 

principal)

01 mesa; 03 cadeiras; 02 armários; 01 circulador de ar;

01  aparelho  de  telefone;  01  interfone;  01  banco;  01

lixeira

2 Banheiro acessível 

(adulto)

01 pia; 01 vaso; 01 ducha higiênica; 01 papeleira;  01

saboneteira; 01 lixeira; 01 porta papel higiênico

1 Sala dos

 Professores

04 mesas; 06 cadeiras; 04 armários; 01 aparelho de ar

condicionado;  04  gaveteiros;  02  computadores;  01

impressora; 01 porta chaves; 02 lixeiras.

6 Sala Infantil 

(agrupamento)

08 mesas; 08 cadeiras; 01 armário; 01 aparelho de ar

condicionado; 01 espelho; 01 quadro branco; 01 lixeira;

tapete emborrachado 

1 Área Externa Parte coberta; vários brinquedos; 01 tablado; 01 quadro

para giz; 01 parque das águas; 05 bancos; 01 mesa de

som; 03 caixas de som; 01 extintor de incêndio.

2 Banheiro Infantil 02  pias;  01  bancada  em  mármore  com  armário

embutido,  01  espelho,  02  vasos  sanitários;  02

chuveiros; 01 armário embutido; 02 duchas higiênicas;

01 banco em mármore; 03 lixeiras; 01 saboneteira; 01

papeleira

1 Banheiro Infantil 

Acessível

02  pias;  01  bancada  em  mármore  com  armário

embutido, 01 espelho, 01 vaso sanitário; 01 chuveiro; 01

ducha  higiênica;  02  lixeiras;  01  saboneteira;  02
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papeleira.

2 Banheiro 

(funcionários)

01 pia; 01 espelho, 01 vaso sanitário; 01 chuveiro; 01

ducha  higiênica;  02  lixeiras;  01  saboneteira;  01

papeleira

1 Separação de  

Roupa

01 tanque; 01 bancada em inox; 02 armários.

1 Banheiro 

(adulto/lavanderia)

01 pia; 01 espelho, 01 vaso sanitário; 01 chuveiro; 01

ducha higiênica; 01 lixeira

1 Lavanderia 02 máquinas de lavar; 02 taques em inox; 01 mesa em

inox; 02 tanquinhos.

1 Passadeira 01 bebedouro; 03 armários; 01 mesa em inox; 01 mesa

de passar; 01 cadeira

1 Área Externa 

(lavanderia)

Varais

1 Refeitório 02  pias;  01  bebedouro;  03  aparelhos  de  ar

condicionado;  09  cadeiras  de  bebê;  12  mesas;  46

cadeiras;  02  bufetes;  01  mesa  inox;  02  lixeiras;  02

bancos; 01 microondas. 

1 Sala de 

Higienização

03 pias com bancada em inox; 01 ar condicionado; 02

cadeiras; 02 lixeiras.

1 Cozinha 05 pias com bancada em inox;  01 fogão industrial  (4

bocas);  01  forno  industrial;  01  filtro;  01  geladeira;  01

coifa; 01 aparelho de telefone; 01 prateleira em inox; 01

freezer horizontal; 01 forno elétrico.

1 Sala de Preparo 

Especial

01 fogão (4 bocas); 01 pia com bancada em inox; 01 ar

condicionado; 01 prateleira; 01 cadeira.

1 Despensa 02  aparelhos  de  ar  condicionado;  01  geladeira;  07

prateleiras em inox; 02 armários; 01 freezer vertical.

1 Copa 01 pia com armário embutido; 01 mesa; 06 cadeiras; 01

microondas;  01  geladeira;  01  prateleira  em  inox,  01

aparelho de telefone.

1  Mat. Limpeza 01 tanque; 02 prateleiras em aço; 

PISO SUPERIOR
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Qtd. Espaço Material

1 Sala da Diretoria 01 computador; 02 mesas; 03 cadeiras, 02 visores de

acesso  as  câmeras;  01  gaveteiro;  01  aparelho  de  ar

condicionado; 01 aparelho de telefone; 02 armários;01

impressora.

1 Secretaria 02 mesas; 01 computador; 01 impressora, 02 armários,

02  gaveteiros;  02  cadeiras;  01  aparelho  de  ar

condicionado; 01 aparelho de telefone; 01 fax; 01 pia;

01 saboneteira; 01 papeleira; 01 lixeira

1 Sala da Pediatria 02 mesas; 03 cadeiras; 01gaveteiro; 01 pia; 01 aparelho

de  ar  condicionado;  01  aparelho  de  telefone;  01

saboneteira; 01 papeleira; 01 lixeira

1 Sala de Reuniões 01  aparelho  de  ar  condicionado;  01  armário;  08

cadeiras;  01  mesa;  01  gaveteiro;  01  máquina

copiadora;01 lixeira; 01 computador.

1 Lactário 01 aparelho de ar condicionado; 03 pias; 02 bancadas

de  inox;  01  mesa  de  inox;  02  saboneteiras;  02

papeleiras; 01 lixeira.

1 Sala de 

Estimulação

01  aparelho  de  ar  condicionado;  piso  emborrachado;

brinquedos diversos.

1 Sala Multiuso 02  aparelhos  de  ar  condicionado;  01  armário;  01

bebedouro; 01 telão; 01 TV;01 retroprojetor; brinquedos

diversos;02 mesas; 01 computador; 01 lixeira; 08 pufes;

02 poltronas pequenas.

2 Área Externa 1 Área descoberta formada por brinquedos diversos, junto

à Sala de Estimulação; 01 banco.

Área Externa 2 Espaço  utilizado  para  as  atividades,  junto  à  Sala  de

Atividade; 01 banco.

1 Elevador 01 acesso aos pisos (térreo/superior)

1 Sala Técnica Equipamentos diversos; 01 ar condicionado.

1 Sala de Psicologia 01 mesa; 03 cadeiras; 01 armário; 01 pia; 01 aparelho

de  ar  condicionado;  01  bebedouro;  01  gaveteiro;  01

papeleira; 01 saboneteira; 01 lixeira.
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2 Escadas 02 de acesso aos pisos (térreo/superior)

1 Banheiro Adulto 02 pias; bancada em mármore, 01 espelho, 02 vasos

sanitários; 02 chuveiros; 01 papeleira; 01 saboneteira;

01 lixeira; 02 portas papel higiênico.

2 Banheiro Infantil 02  pias;  bancada  em mármore,  01  espelho,  01  vaso

sanitário;  01  armário  embutido;  01  papeleira;  01

saboneteira; 02 lixeiras;01 porta papel higiênico.

1 Sala de Atividades 01  pia  com  bancada  em  mármore  com  armário

embutido; 01 armário; mesas de plástico e brinquedos

diversos; 01lixeira; 01 purificador de água.

2 Sala Infantil 

(agrupamento)

Piso emborrachado; 01 ar condicionado; 03 armários; 1

pia ( Sala Infantil 1 B )

Piso emborrachado; 01 ar condicionado; 01 armário; 01

pia ( Sala infantil 1A ).

2 Fraldário 01 bancada em mármore; 02 espelhos; 02 cubas para

banho  com  chuveiro;  01  pia;  01  saboneteira;  01

papeleira; 01 lixeira.

1 Enfermagem 01 ar condicionado; 01 pia; 01 papeleira; 01 lixeira; 01

mesa; 01 cadeira; 01 armário; 01 gaveteiro. 

A circulação na área da cozinha é restrita aos profissionais da área, sendo

este ambiente destinado à preparação dos alimentos. O uso da touca é obrigatório.

A copa e a lavanderia/passanderia é de acesso apenas à equipe do CEI. 

Os demais espaços dessa Instituição são de livre acesso aos pais/responsá-

veis, crianças, estagiários e equipe do CEI.

17. RECURSOS FINANCEIROS

Todas as despesas financeiras da Instituição são assumidas pela Mantenedo-

ra, eximindo os pais e/ou responsáveis de quaisquer taxas ou contribuições. Os

pais/responsáveis colaboram com a compra de materiais pedagógicos no início e

cada ano solicitados através da lista de materiais.  
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ANEXOS

 * calendário.

* cronograma formação continuada.
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Calendário  Ano 2017

JANEIRO

D S T Q Q S S

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

01 a 06  – Recesso forense

09 a 31 – Programação de Férias 

Obs.: Diário a partir do dia 23/01

✔ 05 dias letivos

FEVEREIRO

D S T Q Q S S

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

01 - Formação Continuada / Reunião de 

Pais

02/03 – Programação de férias

06 – Início ano letivo 1º semestre

24 – Sexta Animada – Infantil 5 mat e 

vesp.

27/28 – Carnaval 

➔ 15 dias letivos

MARÇO

D S T Q Q S S

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

01 –  Quarta-feira de cinzas – expediente 

após às 12:00hs

10 – Formação Continuada 

13 a 17 – Mural pedagógico – Inf. 4 A 

Vespertino

31 – Sexta Animada – Infantil 4A mat e 

vesp.

27 a 31 – Mural pedagógico – Inf. 3B 

Matutino

➔ 22 dias letivos

ABRIL

D S T Q Q S S

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

07 – Formação Continuada

11 – Comemoração Páscoa

12/13/14 – Semana Santa

21 – Tiradentes

17 a 21 – Mural pedagógico – Inf. 5 

Vespertino

28 – Sexta Animada – Infantil 3B mat e 

vesp.

➔ 15 dias letivos

MAIO

D S T Q Q S S

01 02 03 04 05 06

01 – Dia do trabalho

05 – Formação Continuada 

08 a 12 – Mural pedagógico – Inf. 4B 

Matutino
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07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

19 – Comemoração Dia das Mães

24 – Padroeira de Goiânia

22 a 26 – Mural pedagógico – Inf. 3A 

Vespertino

➔ 20 dias letivos

JUNHO

D S T Q Q S S

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 02 - Formação Continuada

05 a 09 – Mural pedagógico – Inf. 5 

Matutino

15 – Corpus Christi

23 – Festa Junina 

19 a 23 – Mural pedagógico – Inf. 2 

Vespertino

30 – Sexta Animada – Infantil 3A mat e 

vesp.

➔ 20 dias letivos

JULHO

D S T Q Q S S

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Obs.: É preciso fazer o diário de todo o 
mês de julho. 

03 a 28 – Programação de férias 

26 – Dia de Sant'ana

31 – Formação Continuada

➔ 19 dias letivos

AGOSTO

D S T Q Q S S

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

01 – Início ano letivo 2º semestre

18 – Comemoração Dia dos Pais

 14 a 18 – Mural pedagógico – Inf. 3A 

Matutino

25– Formação Continuada e Plantão 

Pedagógico 

28 a 01º/09 – Mural pedagógico – Inf. 4B 

Vespertino

➔  22 dias letivos

SETEMBRO

D S T Q Q S S

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

 07 – Independência do Brasil

15 – Formação Continuada 

11 a 15 – Mural pedagógico – Inf. 2 

Matutino

25 a 29 – Mural pedagógico – Inf. 3B 

Vespertino

29 – Sexta Animada – Infantil 2 mat e 
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vesp.

➔ 19 dias letivos

OUTUBRO

D S T Q Q S S

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

10/11 – Comemoração Dia das Crianças

12 – Padroeira do Brasil 

15 – Dia do professor

16 a 20 – Mural pedagógico – Inf. 4A 

Matutino

20 – Formação Continuada 

24 – Aniversário de Goiânia 

28 – Dia do Servidor Público

30 a 03/11 – Mural pedagógico – Inf. 

➔ 19 dias letivos

NOVEMBRO

D S T Q Q S S

01 02 03 04

05 6 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

02 – Finados 

30/10 a 03 – Mural pedagógico – Inf.

15 – Proclamação da República 

13 a 17 – Mural pedagógico – Inf. 

24 – Formação  continuada 

17 – Sexta Animada – Infantil 4B mat e 

vesp.

27 a 01/12 – Mural pedagógico – Inf. 

➔ 19 dias letivos

DEZEMBRO

D S T Q Q S S

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

08 – Dia da Justiça 

15 – Despedida Infantil 5 

19 – Formação Continuada

13/14/15 – Entrega de relatórios 2º tri

20 - Recesso Forense 

➔ 11 dias letivos

Dias Letivos Ano 2017

1º Semestre 2º Semestre

JANEIRO 05 JULHO 19

FEVEREIRO 15 AGOSTO 22

MARÇO 22 SETEMBRO 19

ABRIL 15 OUTUBRO 19

MAIO 20 NOVEMBRO 19

JUNHO 20 DEZEMBRO 11

➔ Total anual - dias letivos: 206
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Calendário 

 Formação Continuada/2017.

Mês Dia

Janeiro -

Fevereiro 1º (Quarta-feira)

Março 10 (Sexta-feira)

Abril 07 (Sexta-feira)

Maio 05 (Sexta-feira)

Junho 02 ( Sexta-feira)

Julho 31 (Segunda-feira)

Agosto 25 (Sexta-feira)

Setembro 15 (Sexta-feira)

Outubro 20 (Sexta-feira)

Novembro 24 (Sexta-feira)

Dezembro 19 (Terça-feira)
*Obs: Informamos  que  as  datas  acima
estão sujeitas a alterações.

Coordenação Pedagógica/2017
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