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RELATÓRIO 2°TRIMESTRE

CEI ROGÉRIO LEANDRO PORTELA

SANTANA

Campinas, Junho 2019.
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1) Identificação da Unidade Educacional

Razão Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA

Nome Fantasia: CEI  Rogério Leandro Portela Santana
Diretoria: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
Endereço: Rua Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis – Campinas/SP
CNPJ: 54.150.339/0002-84
Início do convênio: 01/02/2016
Término previsto: 31/01/2021

Identificação da Unidade:

Endereço: Rua : João da Rocha,14 – Campinas/SP
Telefone: (19) 32911767
E-mail: diretoriasaojose@anabrasil.org

Relatório do atendimento:

a) Proposta de atendimento:

Agrupamento Quantidade de alunos previsto
Anos matriculados
(em 31/06/2019)

Agrupamento I De 56 a 69 60

Agrupamento II De 150 a 168 160

Agrupamento III De 120 a 141 136

Toatal De 326 a 378 356

 
b) Frequência

Agrupamento
Frequência constante do trimestre em

porcentagem

I 66,0

I/II 62,0

II 78,0

III 70,2

 
c) Ordens Judiciais:

Agrupamento Matrículas por ordem judicial no trimestre

I 04

II 05

III 0

Total 09
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3) Recursos humanos

a) Equipe Gestora:

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

LÚCIA TEREZA
MAGALHÃES GRANA

DIRETORA
EDUCACIONAL

07:00 as 17:00 01/02/2019 13:00 as 15:00
SUPERIOR
COMPLETO

ANA PAULA DA SIVA
COORDENADORA

PEDAGÓGICA
08:00 as 18:00 21/11/2018 11:00 as 13:00

SUPERIOR
COMPLETO

b) Equipe de apoio administrativo

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

AMANDA  BUENO
AUXILIAR

ADMINISTRATIVO
08:00 as 17:00 10/03/2014 12:00 as 13:00

SUPERIOR
COMPLETO

VIVIANE APARECIDA
MATIOLLI

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO I

08:00 as 17:00 01/11/2016 12:00 as 13:00
MÉDIO

COMPLETO

FABIANA APARECIDA
DOS SANTOS

MARTINS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

08:30 as 17:30 02/03/2017 12:00 as 13:00
MÉDIO

COMPLETO

c) Equipe de apoio operacional

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

SANDRA  BIANCHI
RODRIGUES

AUXILIAR DE
COZINHA

07:00 as 16:48
25/06/2018

12:00 as 13:00
FUNDAMENTAL

COMPLETO

NEYDE SOARES FARIA AUXILIAR DE
COZINHA

07:00 as 16:48
03/07/2018

12:00 as 13:00
FUNDAMENTAL

COMPLETO

BRUNA DOS SANTOS
COZINHEIRA

07:00 as 16:48

01/02/2019
11:00as 12:00

MÉDIO
COMPLETO

ANA SILVINA ALVES
COZINHEIRA 07:00 as 16:48

03/07/2018
12:00 as 13:00

FUNDAMENTAL
COMPLETO

JOSUE MOREIRA DA
SILVA PORTEIRO 08:00 as 18:00

25/06/2018
11:30 as 12:42

MÉDIO
COMPLETO

ANDREIA APARECIDA
ZAMUER SERVENTE DE

LIMPEZA
07:00 as 17:00

25/06/2018
12:00 as 13:12

FUNDAMENTAL
COMPLETO

ARIÇATE PEREIRA DA
SILVA

SERVENTE DE
LIMPEZA

08:00 as 18:00
24/09/2018

12:00 as 13:12
MÉDIO

COMPLETO

DILSSA  DA
CONSOLAÇÃO
RODRIGUES

SERVENTE DE
LIMPEZA

07:00 as 17:00 06/050/2019 12:00 as 13:12
FUNDAMENTAL

COMPLETO

VALDENÉIA DE JESUS
SILVA

SERVENTE DE
LIMPEZA

09:00 as 18:00 09/05/2017 12:00 as 13:12
FUNDAMENTAL

COMPLETO

d) Equipe Docente
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PROFESSORA: BRUNA VENGRES SANTOS CAMACHO – Agrupamento II C
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE : 22 H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

    TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL      4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESORA: DANIELA SMANIOTTO MARQUES – Agrupamento I B
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22 H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

      TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL      4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESSORA: DENISE CRISTINA PEREIRA RAMOS – Agrupamento II A
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22 H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

      TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL      4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESSORA: FABIELE CRISTINE DA SILVA LIMA – Agrupamento – I A
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás       TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h
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11:00h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL     4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESSORA: GISELE FERNANDA PEREIRA – Agrupamento – III D
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

13:00h ás
17:00h

       TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

       TDC       2h        2h

TOTAL      4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a    22 h/a

PROFESSORA: JULIANA POLI GUMIERO Agrupamento – III B

JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

      TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL     4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESSORA: KEILA ARIELLE PEREIRA – Agrupamento – III C
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

13:00h ás
17:00h

       TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

       TDC       2h        2h

TOTAL      4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a    22 h/a
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PROFESSORA: MICHELLY SILVIA DE OLIVEIRA – Agrupamento III A
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

      TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL     4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESSORA: TATIANA LUMA NOGUEIRA – Agrupamento II D
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

      TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20H

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL     4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESSORA: TATIANE TARELLO CINACK DOS SANTOS – Agrupamento I/II C
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H

                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

      TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL     4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

PROFESSORA: THAIS BORTOLOTO MOREIRA – Agrupamento II B
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H
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                                                               PERÍODO

Horários Tempos 
Pedagógicos

2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira TOTAL

07:00h ás
11:00h

      TDA       4h       4h       4h       4h       4h       20h

11:00h ás
13:00h

      TDC       2h        2h

TOTAL     4 h/a      4 h/a     4 h/a     6 h/a     4 h/a     22 h/a

e) Equipe de Agente de Ed. Infantil

Ana Paula Sabino – Jornada Semanal 44h AG II B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30às 17h30

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Andressa da Costa Bueno – Jornada Semanal 44h AG I A

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Andryelli Kamila de Oliveira  – Jornada Semanal 44h APOIO

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

08h  às 18h 08h  às 18h 08h  às 18h 09h às 17h30 08h  às 18h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 12h12 às 13h54 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Angelica Harumi M. dos Santos – Jornada Semanal 44h AG I A

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24

Formação 07h às 09h
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Camila Baldini Afonso – Jornada Semanal 44h AG I B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Cintia da Silva Mazzoncini – Jornada Semanal 44h AG I B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Ediluzia Lima da Silva – Jornada Semanal 44h AG II C

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Eliandra Renata Mori – Jornada Semanal 44h AG I B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Elizandra Gomes Correa – Jornada Semanal 44h AG I B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h
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Gabriela Fernanda N. de L.  da C. Tavares  – Jornada Semanal 44h AG II B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

08h  às 18h 08h  às 18h 08h  às 18h 09h às 17h30 08h  às 18h

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24

Formação 07h às 09h

Gilmara dos Santos Cavalheiro – Jornada Semanal 44h AG II D

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24

Formação 07h às 09h

Leila Inacio dos Santos – Jornada Semanal 44h AG I/II C

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Leticia Pereira da Silva – Jornada Semanal 44h AG II A

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 11h às 12h12 12h12 às 13h54 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Marlene Rios da Silva – Jornada Semanal 44h AG II C

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24

Formação 07h às 09h
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Nathália Santos Martins  – Jornada Semanal 44h AG II B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 08h  às 18h 08h  às 18h 08h  às 18h 09h às 17h30 08h  às 18h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 12h12 às 13h54 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Rosangela de Rios Soares – Jornada Semanal 44h AG I A

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24

Formação 07h às 09h

Vanessa Calixto Souza – Jornada Semanal 44h AG I A

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Vanessa Celia Luna – Jornada Semanal 44h AG II D

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho  com  a
Turma

07h  às 17h 07h às 17h 07h às 17h 09h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Vanessa Muniz Baptistella – Jornada Semanal 44h AG I B

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24

Formação 07h às 09h
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Vanusa Correa da Silva – Jornada Semanal 44h AG I/II C

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24

Formação 07h às 09h

Vitoria Rita da Mata Borges – Jornada Semanal 44h AG II A

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 09h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

Vivileide Zelia Tavares – Jornada Semanal 44h AG I/II C

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Trabalho com a Turma 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 09h às 17h 07h às 17h

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12

Formação 07h às 09h

g) Educação Especial

AGRUPAMENTO NOME DO ALUNO DEFICIÊNCIA CUIDADOR
III B Eduardo  Gabriel Soares Camargo FÍSICO

4) Acompanhamento do Projeto Pedagógico

a) Cumprimento das metas no trimestre de acordo com o Plano de Ação do Projeto Pedagógico

(Item 3.2) e o Contrato de gestão – Edital 03/2015 (Anexo I - Termo de Referência Técnica -

Item V, 1.1, E).
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Dimensão Indicador Problemas Ações
Responsá-
veis Prazo

Planejamento
Institucional.

Proposta pe-
dagogica con-

solidada.

Proposta Pedago-
gica impressa para
conhecimento de 
toda a comunida-
de escolar.

 Socializar ,divulgar  a 
Proposta Pedagógica 
para toda comunida-
de ,propiciando mo-
mentos de esclareci-
mentos sobre os prin-
cípios que fundamen-
tam a ação educacio-
nal.

Professoras ,
monitoras e 
equipe ges-
tora.

2 trimestre

Interações

Interação en-
tre crianças x 
crianças. E 
adultos.         

Há pouca integra-
ção entre os agru-

pamentos.
(AGI,AGII,AGIII)

Intensificar mo-
mentos de peças
de teatro e dan-

ças.

Planejar momentos 
coletivos com ativida-
des conjuntas entre 
as turmas.

Projeto sexta em 
cena, Festa da Roça.

Professores 
e monitoras.

Equipe ges-
tora ,profes-
soras e mo-
nitora.

 2  trimestre.

 2  trimestre.

Multiplicidade 
de experiências
e linguagens.     
                            

Valorizar e in-
tensificar as 
atividades de 
registro das 
produções das
crianças.

Tornar mais efeti-
vo e diversificado 
o trabalho de re-
gistro da lingua-
gem oral e escrita 
das crianças.

Contação de história 
pela criança com re-
gistro.
Disponibilizar maté-
rias escritos de dife-
rentes gênero,traba-
lhar com imagens, 
painéis.
Projeto Dengue.

Professores 
e monitoras.

Durante o ano Le-
tivo.

Registro das histórias 
contadas pelas crian-
ças, através de 
fotos ,painéis e filma-
gem.  
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Crianças rela-
cionando-se 
com o ambien-
te natural e 
social.

 

Ampliar a vivência
e relação da crian-
ça com as brinca-
deiras antigas.       

Semana educativa 
Pipa sem Cerol.

Levar as crianças a 
saltarem Pipa no 
campo.

Equipe 
gestora ,Profes
sores e monito
ras.

 2  trimestre.

Multiplicidade 
de experiências
e linguagens.     

Crianças tendo
experiência 
 agradáveis e 
saudáveis com
o próprio cor-
po.

As Professoras en-
sinam as crianças 
a cuidar de si mes-
ma e do próprio 
corpo.
 

 Planejar  atividades 
de estimulação.

 Ampliar a parceria 
com as famílias 
visando  uma melhor 
autonomia das crian-
ças em relação aos 
cuidados com o pró-
prio corpo.

Professores ,
monitoras e 
família.

Durante todo ano 
letivo.

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?
As metas estão interligadas entre si, respeitando os objetivos propostos com respaldo do nosso projeto pedagógico.

Avaliação da UE:
( X ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu
Considerações:

Avaliação da Supervisão Educacional:
(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu
Considerações:

 

b) Processos de ensino aprendizagem

O currículo  da  Educação  Infantil  é  concebido  como um conjunto  de  práticas  que  buscam
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio  cultural,  artístico,  ambiental,  científico  e  tecnológico,  de  modo  a  promover  o
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade.

Em conformidade com a Resolução CNE/CEB N° 5, de 17 de Dezembro de 2009 a proposta
pedagógica do CEI se adequa ao Art.4°, cujo mesmo trata a questão de que as propostas
pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento
curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas
que  vivencia,  constrói  sua  identidade pessoal  e  coletiva,  brinca,  imagina,  fantasia,  deseja,
aprende,  observa,  experimenta,  narra,  questiona e constrói  sentidos sobre  a  natureza e a
sociedade, produzindo cultura.

Pautamos nosso trabalho pedagógico  embasados dentro da proposta de que as instituições de
Educação  Infantil  devem  ter  como  objetivo  garantir  à  criança  acesso  a  processos  de
apropriação,  renovação  e  articulação  de  conhecimentos  e  aprendizagens  de  diferentes
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linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.

Acreditamos que a educação infantil consiste no desenvolvimento de um trabalho na formação
de crianças, cujo objetivo é que elas se tornem aptas para viver numa sociedade democrática,
multidiversificada  e  em constante  mudança.  Na  escola  consideramos desafiador  conseguir
adaptar uma prática pedagógica que atenda essas necessidades; dessa forma, procuramos
todo o tempo diversificarmos as mesmas visando proporcionar um trabalho mais adequado
possível.

No processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças na Educação Infantil, o lúdico,
o movimento e as brincadeiras são fundamentais. Pois é através delas, que as crianças criam
condições de desenvolver as suas capacidades, formam conceitos, criam as suas hipóteses,
selecionam ideias, estabelecem relações lógicas, integram percepções e se socializam.

Durante as atividades do processo de ensino aprendizagem a criança é desafiada a ir  ao
encontro  do  novo,  produzir,  elaborar  e  reelaborar  conhecimentos,  sendo  o  professor  o
mediador  desse  processo,  uma  vez  que  o  mesmo  é  aquele  que  planeja  as  atividades
produtivas para estabelecer a aprendizagem, a investigação e a pesquisa que orientam as
mudanças de conceitos. Para que a aprendizagem aconteça é necessário que se institua em
um ambiente onde o ajustamento afetivo seja a condição primordial. 

Sabemos  que  estudos  feitos  por  vários  teóricos  sobre  afetividade,  além  de  pesquisas
realizadas é possível perceber a interação que existe entre o ambiente familiar e a escola como
o  segundo  ambiente  socializado.  Portanto,  a  criança  deverá  sentir-se  segura,  acolhida  e
protegida por todos envolvidos no seu processo de aprendizagem; sendo imprescindível dessa
forma,  que  a  família,  comunidade  e  escola  estejam sempre presentes.  Por  essa razão,  a
criança precisa envolver-se em um ambiente escolar de modo a sentir-se acolhida e protegida
em todos os sentidos, para que seja possibilitado seu desenvolvimento em sua totalidade, sem
descaracterizar suas origens no seu processo de aprendizagem.

Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento I A

Durante o segundo trimestre, trabalhamos o projeto: “Ser, sentir e se Divertir”, cujo mesmo teve
início  no  mês  de  maio,  tendo  o  mesmo  por  objetivo  trabalhar  com  texturas,  atividades
sensoriais,  desenvolvendo dessa forma a  imaginação e criatividade das crianças,  além de
estimular também a percepção visual, o autoconhecimento, bem como, desenvolver e ampliar
a capacidade motora das mesmas para amassar, encaixar e rasgar.
Foi trabalhado também de forma paralela ao projeto as semanas educativas sobre a Dengue e
Coleta Seletiva, dentro destas duas propostas dei continuidade trabalhando de atividades com
cores, texturas e rasgaduras. Dentro dos projetos e das semanas educativas trabalhadas com
as crianças realizamos atividades voltadas a exercitar a coordenação motora, percepção visual
e estimulação das crianças, e o retorno foi muito bom. 
Tivemos nesse trimestre o dia da Família na escola, onde os pais tiveram a oportunidade de
participarem da rotina de seus filhos na creche,  durante o período da manhã,  bem como,
participarem das atividades das crianças em sala, este dia foi importante tanto para os pais
quanto para as crianças, e o retorno foi muito satisfatório.
As atividades trabalhadas em sala com as crianças foram: painéis sensoriais; empilhamento de
latas;  varal  sensorial  com garrafas;  sacos sensoriais  com tinta  guache;  com gelo colorido;
atividades de encaixe com latas e palitos, atividades de textura com plástico bola; cama de
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gato;  caixa  do  reconhecimento  (com espelho);  atividades  sensoriais  com macarrão  dentre
outras.
E tivemos a nossa 1° Festa da Roça, cuja mesma encerrou as nossas atividades do semestre,
onde, as crianças realizaram uma apresentação de dança para os pais. Foi um momento muito
gostoso, e de grande participação e envolvimento das famílias que se alegraram em poder
fazer  parte  desse  dia  com  seus  filhos.  Cabe  ressaltar  que  foi  um  dia  onde  um  número
considerável de famílias veio prestigiar nossa festa.
O projeto principal do semestre foi  concluído com satisfação e percebemos durante todo o
trimestre uma grande aceitação, envolvimento e participação das crianças durante todas as
propostas realizadas. Em todo o tempo, foi  observado que as mesmas sentiram alegria ao
realizarem as atividades, para nós da equipe é motivo de grande alegria poder acompanhar e
ver o desenvolvimento que cada uma das nossas crianças alcançou durante esse trimestre.
 
Fotos das Atividades:

Painel sensorial

Latas para empilhar

Varal de garrafas sensorial
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Caixa com fitas

Saco sensorial

Saco sensorial com tintas

Tapete sensorial
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Lata e palitos para encaixar

Cama de gato

Textura com Plástico bolha

Caixa do reconhecimento com espelho
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Atividade com macarrão

Confecção de gelo colorido

Saco sensorial com gelo

Massinha caseira colorida
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Dia da família na escola, neste dia acompanharam a rotina das crianças.

Semana educativa trabalho com a Dengue.

Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento I B

Durante o segundo trimestre, trabalhamos o projeto: “Ser, sentir e se Divertir”, o teve início

do mês de maio e foram abordados temas sobre diferentes sensações, texturas e cores. Os

objetivos  propostos inicialmente foram atingidos.  As crianças tiveram contato  com diversos

materiais, de texturas, cheiros e cores diferentes.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: elaboração de cartazes, exibição de vídeos

com músicas, carimbo de mãos e pés, texturas e sensações diferentes com materiais como:

arroz, macarrão, esponja, concha, garrafas sensoriais, saquinhos sensoriais, entre outros. 

As crianças demonstraram gostar das atividades propostas, principalmente das atividades

sensórias com macarrão e arroz, pois ficaram muito animados, gostaram da sensação, da nova

descoberta, e não queriam mais sair da atividade. 
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Além de trabalhar  com o projeto  “Ser,  sentir  e  se  Divertir”,  realizamos a  semana da

Dengue, onde as crianças aprenderam as características do mosquito aedes aegypti, e onde

se  reproduzem.  Foi  realizado  um  teatro,  cartazes  e  exposição  do  trabalho  realizado.  Foi

também trabalhado a semana da Coleta Seletiva, onde foi aprendido a diferença dos materiais

(plástico, papel e metal), e a separação do lixo.

 No final do trimestre foi realizado uma festa da roça, onde as crianças realizaram uma

apresentação para os pais da música “De Abóbora faz Melão”. Nas semanas que antecedeu a

festa trabalhamos os bichinhos que existe na roça, e a turma ficou responsável pela elaboração

do  Pato.  Eles  amaram  fazer  parte  da  elaboração  do  pato,  e  depois  ver  o  resultado.  Na

apresentação foi realizada com sucesso apesar de algumas crianças chorarem.

Avalio o desenvolvimento do projeto como tendo sido um bom projeto, e no decorrer do

mesmo as crianças demonstraram terem gostado das atividades propostas, bem como, pude

avaliar  também que as crianças tiveram oportunidades de ampliarem sua visão de mundo

através de várias vivências que enriqueceram seus conhecimentos.

Fotos das Atividades: 

Atividades sensoriais com Algodão.

Atividades sensoriais com Arroz.
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Atividades sensoriais com Macarrão.

Atividades sensoriais com Palito de sorvete e Tampinha de garrafa.
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Atividade da semana da Dengue.

Atividades da Preparação para a festa da Roça.
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Festa da Roça.

Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento II A
23
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No segundo trimestre de atividades desenvolvidas na unidade escolar,  optamos pelo
projeto “Meu corpinho e como cuidar dele” a fim de auxiliar as crianças no desenvolvimento de
sua independência e autonomia.

O projeto “Meu corpinho e como cuidar dele” surgiu após a observação das dificuldades
e necessidades apresentadas pelos alunos no processo de adaptação e participação na rotina
escolar. Tendo como objetivo a abordagem da temática Corpo Humano, faz-se necessário o
conhecimento  e  reconhecimento  do  corpo para  que  os  alunos  possam identificar-se  como
seres humanos e desenvolverem suas habilidades, contribuindo para a construção pessoal e
de novos conhecimentos por parte dos alunos.

 Foram  propostas  atividades  que  abordaram  o  desenvolvimento  da  autonomia  dos
alunos, utilizando como ferramentas o lúdico e a exploração. As realizações destes momentos
possibilitaram  a  observação  por  parte  da  professora  das  capacidades  e  dificuldades
apresentadas pelos alunos, investigando e averiguando pontualidades importantes na rotina
como: alimentação, utilização dos sanitários, escovação, interação e participação.

Neste  segundo  trimestre  foram  desenvolvidas  atividades  diferenciadas  dentro  da
temática proposta ao projeto, na qual os alunos puderam vivenciar, explorar e manusear de
diferentes  formas  o  as  partes  do  corpo  humano,  os  cinco  sentidos,  higiene  pessoal,
alimentação da maneira correta e práticas saudáveis.
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No primeiro  momento  os  alunos puderam compreender  quais  são as  características
corporais, as semelhanças e diferenças entre meninos e meninas, as individualidades de cada
ser  humano.  Após  esta  abordagem,  as  atividades  foram  desenvolvidas  sem  nenhuma
dificuldade por parte dos alunos, no qual a professora utilizou cada semana para propor uma
parte do corpo e da mesma maneira com os órgãos do sentido.

Nas rodas de conversas realizadas no decorrer do trimestre, foi possível perceber o
avanço dos alunos, desde o sentar-se até a participação e realização das discussões, 
debatendo com a professora e com os outros colegas da turma. 

Nos momentos de troca de conhecimento dos alunos puderam expor suas opiniões e
novos conteúdos sobre a temática, auxiliando na transmissão de aquisição de informações
diferenciadas aos demais colegas.

Quanto aos conteúdos abordados nas atividades desenvolvidas em torno da temática fo-
ram abordadas questões de conhecimento e reconhecimento corporal, músicas e dinâmicas
que puderam desenvolver a percepção e localização das partes do corpo de maneira lúdica,
ocorrendo também a confecção de cartazes coletivos com o objetivo de representar corpo hu-
mano, os órgãos do sentido e atividades voltadas ao desenvolvimento físico motor.

Neste período de aprendizado foram utilizados diferentes recursos  e ferramentas que
contribuíram para o conhecimento das partes do corpo humano e as riquezas a serem explora-
das durante as atividades por meio de: recorte, colagem, pinturas coletivas, jogos e brincadei-
ras.

A  turma  encontra-se  em  processo  de  desenvolvimento,  havendo  intervenções  da
professora  diante  aos  desafios  apresentados,  avaliando  e  reorganizando  os  momentos  de
interação  e  participação  dos  alunos.  As  interações  têm  auxiliado  na  construção  de
conhecimentos  e  no  desenvolvimento  da  autonomia  da  individual  e  coletiva  dos  alunos,
visando às inter-relações entre todos do ambiente escolar.
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A utilização de métodos alternativos fez com que os alunos reconheçam e assimilem o
conteúdo de maneira sadia e lúdica, fazendo com que este contato com diferentes ferramentas
tornem os resultados e aprendizados surpreendentes.  São realizadas atividades individuais e
coletivas semanalmente, estas atividades são importantes para o desenvolvimento da coorde-
nação motora fina, além do que, possibilita interação e socialização dos alunos 

As atividades foram aceitas  e  desenvolvidas com clareza e disposição,  transmitindo
conhecimentos  nas  rodas  de  conversa,  dinâmicas  e  interações  entre  os  alunos,  os
conhecimentos adquiridos foram primordiais para o bom desenvolvimento do grupo em geral.

Quanto as produções ocorreram de forma coletiva, percebeu-se a interação e troca de
experiências entre os alunos, tornando este momento de aprendizado prazeroso. Vale salientar
que, os cartazes confeccionados pela turma no decorrer do projeto são expostos na escola
para que os pais e familiares possam compreender as temáticas que estão sendo abordadas
na sala de aula e os conhecimentos que estão sendo adquiridos.

Durante o desenvolvimento das atividades do projeto “Meu corpinho e como cuidar dele”
a  professora  observou  e  avaliou  a  participação  dos  alunos,  ao  tratar-se  do  interesse  e
disposição da turma diante as propostas, a absorção dos conhecimentos da temática abordada
nas  atividades  individuais  e  em grupo  ocorreu de  forma integral,  os  conhecimentos  foram
transmitidos à professora e aos colegas nos ricos momentos que foram oportunizados.

Vale ressaltar que, além do projeto determinado para este período foram desenvolvidas
atividades  diferenciadas  em  torno  das  Semanas  Educativas  determinadas  para  unidade
escolar. Dentre estas semanas foram abordadas as temáticas: Família, Coleta Seletiva, Pipa
sem cerol e a Dengue.

Quanto a semana determinada a abordagem  Família, foram desenvolvidas atividades

que pudessem contribuir para que os alunos compreendam as diferenças existentes entre as
famílias e a importância dos familiares em nossas vidas. Nesta semana os familiares foram
convidados a participarem da rotina escolar dos alunos, desta maneira, podendo vivenciar de
perto o trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica, este momento foi de grande importância
para  as  famílias,  uma  vez  que,  após  este  dia  os  pais  sentiram-se  mais  seguros  e
compreensivos quanto ao desenvolvimento da rotina.

Em maio ocorreu a semana destinada a Coleta Seletiva, os alunos puderam vivenciar
de perto os malefícios que o lixo causa no meio ambiente, conscientizando-os aos cuidados
que  devemos ter  com nosso  planeta.  A realização  das  atividades  fez  com que  os  alunos
pudessem observar de perto e colocar em prática a separação dos lixos de acordo com as
cores determinadas aos tipos de lixo. 
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 Dentre os assuntos discutidos na unidade escolar neste trimestre, ocorreu o projeto com
a abordagem  Dengue.  A semana teve como objetivo apresentar e conscientizar,  os alunos
sobre a importância de previr o mosquito da dengue e cuidados para que ele não se reproduza.
Os alunos puderam participar de teatros, atividades coletivas, atividades individuais, músicas e
dinâmicas sobre a temática.

No mês de junho os alunos puderam vivenciar e explorar a temática  Pipa sem cerol,
sendo  a  prática  comum  fora  do  ambiente  escolar,  desta  maneira,  auxiliando-os  a
compreenderem a brincadeira. A professora neste período buscou abordar junto aos alunos a
importância  dos  cuidados  que  devemos ter  com as  pessoas  que  estão  a  nossa  volta  ao
soltarmos pipa, principalmente quanto ao uso do cerol. Os alunos participaram da confecção da
capucheta e discussões que abordaram a temática cerol, fazendo com que desenvolvam um
olhar  diferenciado a  utilização,  conscientizando-os que não devemos utilizar  cerol,  que ele
pode machucar e matar muitas pessoas inocentes.
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Na última semana do semestre foi desenvolvida a “Festa da roça” da qual os alunos
mostram-se  entusiasmados  desde  as  primeiras  discussões  que  ocorreram  com  esta
abordagem. Os alunos participaram efetivamente dos ensaios realizados na unidade escolar
dentro  da  rotina  estabelecida  a  faixa  etária,  mostrando  entusiasmo  e  ansiedade  em
apresentarem  a  música  estabelecida  previamente  pela  professora  e  monitora  para
apresentarem aos familiares. Este momento foi  de grande importância para a avaliação da
professora  quanto  ao  desenvolvimento  da  autonomia  e  independência  dos  alunos  após  a
realização do projeto,  uma vez que, tem como objetivo a construção pessoal  e integral da
turma.  Desta  maneira,  os  alunos  mostram  grande  desempenho,  dançando  e  cantando  a
música “Sai preguiça – Palavra Cantada”, surpreendendo a equipe pedagógica e os familiares.
Além da apresentação, aproveitaram todos os espaços possibilitados na festa, como: cama
elástica, castelinho, algodão-doce e refrigerante.
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Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento II B

Durante o segundo trimestre do ano de 2019 iniciamos o projeto ‘’Corpo Humano’’ e
duas semanas educativas: “Coleta seletiva”; “Pipa sem cerol”.
 Dentro do Projeto Corpo Humano desenvolvemos com as crianças diversas atividades, tendo
as mesmas por objetivo proporcionar a elas o conhecimento sobre seu próprio corpo, possibili-
tando dessa forma que a criança tenha condições de aprender a cuidar dele de forma correta,
reconhecendo suas sensações, promovendo a construção de uma imagem positiva de si mes-
ma e aprendendo a conviver e a respeitar as diferenças.

Desenvolvemos também atividades  como:  roda  musical;  roda  de  história;  atividades
sensoriais;  atividades com reconhecimento corporal através do espelho, confecção corporal
menino e menina, brincadeiras dirigidas de reconhecimento facial e corporal.

As atividades pedagógicas tiveram como relevância explorar os elementos do Corpo
Humano, durante o projeto exploramos as áreas externas da unidade, vídeos, roda de história,
pinturas de cartazes com tinta guache, estão foram momentos ricos. 

O projeto  dengue  trabalhado  dentro  da  semana educativa  permitiu  que  as  crianças
desenvolvessem várias atividades tendo as mesmas como objetivo principal a conscientização
sobre o cuidado que devemos ter com nossas casas para evitamos que o mosquito da dengue
se prolifere, trazendo assim, doença as pessoas. As crianças produziram cartazes com tinta
guache, reconhecimento de imagem, produção de cartazes, assistiram a um teatro sobre a
dengue apresentado pela vigilância sanitária, mostrando as crianças dos riscos que o mosquito
transmissor da dengue traz a nossa saúde. Tivemos na sala a “visita” do mosquito as crianças
ficaram impressionadas com a característica do inseto contaminador.

Trabalhamos também com a semana educativa da coleta seletiva, onde desenvolvemos
atividades de como cuidar do nosso meio ambiente, onde as crianças aprenderam quais as
cores  corretas  das  lixeiras  onde  devemos  descartar  os  respectivos  lixos;  também
confeccionamos um painel onde foram expostas as atividades realizadas em sala de aula.

Trabalhamos também a semana educativa da pipa sem cerol,  cuja  mesma teve por
objetivo  conscientizar  as  crianças  sobre  os  riscos  do  uso  do  cerol  (material  cortante),
trabalhamos com uma sequência de atividade na semana, com roda da conversa, pintura da
pipa com guache as crianças tiveram um momento para brincar com a pipa, foi uma semana
rica em aprendizado, bem como as crianças tiveram oportunidade de vivenciarem experiências
diferentes, soltando as capuchetas confeccionadas de papel.

E para finalizar esse trimestre tivemos nossa primeira festa da roça, que foi incrível a
turminha deu um show na apresentação, cada turma ficou responsável por trabalhar um animal
da roça e nós ficamos responsáveis pelo cachorro, a turma adorou a confecção do mesmo;
pois ele foi confeccionado com materiais recicláveis e conhecemos também todos os animais
da roça. 

A festa foi espetacular em cada detalhe, estava tudo muito lindo com um trabalho em
equipe  tudo  saiu  perfeito!  A turma  revelou-se  disposta  e  bastante  participativa  durante  a
realização das atividades propostas dentro de cada temática trabalhada durante o trimestre; as
crianças se mostraram sempre curiosas em cada momento oferecido a elas. Cabe ressaltar
que os mesmos foram momentos rico tanto para as crianças; quanto para nós da equipe, onde
as mesmas tiveram oportunidade de vivenciarem experiências com atividades diferenciadas;
além  das  mesmas  terem  tido  a  oportunidade  de  conhecerem  e/ou  ampliarem  seu
conhecimento sobre cada tema trabalhado.
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c  cvcv

Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento II C

Nesse segundo trimestre, trabalhamos o projeto “Conhecendo meu corpo e como cuidar dele”,

este projeto tinha como objetivo principal que as crianças pudessem conhecer as partes do cor -

po,  aprender  sobre higiene,  uma alimentação saudável,  o mesmo nos possibilitou diversas

oportunidades para que pudéssemos aprofundar o tema para o aprendizado e conhecimento

das crianças. Além de proporcionar atividades que despertassem o interesse e atenção das cri-

anças, buscando trabalhar a coordenação motora, identidade e autonomia.

Foram realizadas rodas de conversa, de músicas, histórias, cartazes sobre o tema, bem

como, diversas atividades como: aprendendo a escovação correta através de um boneco reci-

clável; aprendendo a tomar banho corretamente com ilustração com boneca e banheira, onde

as crianças puderam aprender colocando em prática, com o auxílio de uma boneca, como é

que se toma banho de maneira correta. As crianças puderam presenciar o banho dos bebês do

agrupamento I em um momento de integração que realizamos entre as salas.

Também trabalhamos nesse trimestre a semana educativa contra a dengue, onde as cri-

anças puderam aprender sobre o tema de maneira divertida, através de imagens, fantasia do
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mosquito da dengue, procurar focos, e fazer a limpeza de onde podiam criar criadouros do

mosquito da dengue, assistiram teatro realizado pelas professoras e outro pela vigilância sani-

tária.

Outra  semana educativa  que  trabalhamos foi  “Coleta  seletiva”  as  crianças  puderam

aprender através de atividades que elaboradas com materiais que usam em casa, o lixo que

podemos reciclar, as crianças aprenderam as cores das lixeiras, puderam aprender sobre cada

material e ter contato direto. 

Também realizamos a semana educativa “Pipa sem cerol” as crianças puderam ver ima-

gens, vídeos, relacionadas ao tema e participar da confecção de capucheta para poder soltar

junto com os amigos na área externa da escola. As crianças mostraram-se bem participativas a

atenciosas com cada proposta. 
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Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento II D

Neste segundo trimestre, foi desenvolvido o projeto “Conhecendo Meu corpo”, com o

objetivo de despertar a identidade de cada criança,  reconhecendo sua própria imagem, as

funcionalidades de cada parte de seu corpo, bem como os cuidados com a higiene pessoal,

objetivo esse que foi  atingido com grande sucesso.  Através de atividades lúdicas a fim de

trabalhar cada aspecto desejado com o tema proposto, foi notável o grande envolvimento de

todo o grupo durante as vivências, na roda de conversa, por exemplo, todos os dias ao propor

que as crianças tocassem as partes do corpo todos ajudavam de forma oral a nomeá-las com

muito entusiasmo.

Ao explorar as funções de cada sentido do corpo por meio da degustação, tateio de

objetos, percepção de sons e ruídos, observações visuais e sentir  aromas (visão, audição,

olfato, tato e paladar) as crianças demonstraram por meio da participação que as descobertas
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foram significativas para eles, nomeando as sensações sentidas como: “que gelado”, “muito

azedo”, “docinho”, “fofinho”, “ruim de pegar”, dentre outras falas.

Outro aspecto trabalhado dentro do projeto que chamou a atenção das crianças foi a

higiene pessoal, através de atividades como vídeos, cartazes, colagens, simulações, roda de

escovação, dança de músicas temáticas foi possível abordar o tema com grande interesse das

crianças que queriam relatar suas experiências vividas em casa como sua rotina de banho e

cuidado com o próprio corpo.

É possível concluir que este foi um projeto muito rico com vivências proveitosas para

cada  criança  dentro  de  suas  especificidades  e  interesses,  que  proporcionou  grande

desenvolvimento nos aspectos físicos e motores de cada um deles.

Fotos do projeto Corpo humano:

             

Dentro  do  trimestre,  foram  trabalhados  também  outros  três  temas  através  das  semanas

educativas, sendo eles: Dengue, Coleta seletiva e Pipa sem cerol, cada um deles teve como

objetivo explorar temáticas de conscientização, que abordaram a importância dos cuidados de
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uma boa limpeza e atenção aos riscos da doença dengue, suas causas, sintomas, reprodução

do mosquito e como prevenir a doença. 

Em relação à coleta seletiva, foi ressaltado o significado da reciclagem, os motivos pelo qual se

faz necessária a separação do lixo e as formas em que esse processo deve ocorrer, dando

ênfase nos tipos de lixo e sua cor determinada para que façamos o descarte do lixo de maneira

correta, sem oferecer danos ao meio ambiente. 

Dentro da semana educativa da “Pipa sem Cerol”, as crianças assistiram a vídeos relacionados

à brincadeira cultural de “soltar” pipas e puderam contar suas experiências sobre o tema, a

partir daí conheceram os perigos do uso do cerol (material cortante) e ouviram uma música

para fixar o assunto da melhor forma possível, após aprenderem sobre os perigos do cerol,

todos participaram da confecção de “capuchetas” de papel representando a pipa, e a partir daí

todos foram a área externa “empinar” as mesmas.

Todos esses temas foram explorados de forma lúdica por meio de atividades e experiências

significativas como vídeos, imagens, cartazes, passeio ao redor da unidade para observação e

prevenção e exploração das lixeiras seletivas com a separação coletiva do lixo.

 Todo este  trabalho resultou  em grande desenvolvimento  e  conscientização por  parte  das

crianças  que  compartilharam  com  as  famílias  sobre  os  assuntos  tratados,  algumas  delas

chegaram a relatar os resultados desse trabalho de forma oral para professora e equipe, foram

temas de grande repercussão.

Fotos de alguns momentos das semanas educativas:
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Para o encerramento do trimestre, foi realizada a festa da roça, com apresentações de danças

típicas do tema. Tendo em vista essa temática, exploramos por meio de imagens, músicas,

vídeos, e vivências relacionada à vida das pessoas que moram na roça, conhecendo também

os costumes e os animais que habitam este contexto.

Por meio deste assunto foi escolhido um animal para que as crianças confeccionassem de

forma coletiva, utilizando sucata para compor a decoração da festa. O animal escolhido foi o

porco, feito de galão de plástico vazio e rolinhos de papel higiênicos, com a participação das
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crianças  pintando-o,  por  meio  deste  trabalho  as  crianças  tiveram  novas  experiências  em

relação à outra cultura, foi gratificante notar o envolvimento de todos neste assunto.

Nos dias em que antecederam a festa, ocorreram vários ensaios das coreografias de todas as

turmas no pátio da unidade. A música escolhida despertou grande interesse e participação nas

crianças, no dia da festa, 20 famílias da turma estiveram presentes, as crianças demonstraram
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muita  segurança  durante  a  apresentação  no  palco  e  tudo  ocorreu  de  forma  tranquila,

encerrando de forma gratificante o trabalho do trimestre.
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Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento III A

Durante o segundo trimestre iniciamos o projeto meio ambiente, tendo o mesmo iniciado no
mês de maio;  a professora levou para a classe imagens que ilustravam o assunto.  Nesse
momento já foi possível perceber que a atividade não se esgotaria ali. Pois as crianças se
envolveram  de  maneira  prazerosa,  demonstrando  muito  interesse  em  ampliarem  seus
conhecimentos sobre o assunto.
A curiosidade das crianças incentivou a continuidade da professora que preparou uma aula
passeio nos arredores da escola. O objetivo era observar a quantidade de lixo jogado nas ruas.
Aqui fica registrado a importância dessa ação, pois em atividades desse tipo mostram o mundo
real. Poderíamos ter realizado as a atividades usando livros e fotos, mas preferimos mostrar a
realidade". Assim que retornamos do nosso “passeio”, já em sala, as crianças registraram o
que viram por meio de desenho no caderno de atividades, painel e maquete. As Atividades
todas foram expostas em sala. 
 A busca por um planeta melhor foi constante no agrupamento, utilizamos revistas e jornais
para comparar rios sujos e limpos, casas limpas e sujas e até relatos das próprias crianças nas
rodas e conversa sobre alguns atos negativos que suas próprias famílias realizam em suas
rotinas, como por exemplo, uma das crianças da sala nos relatou que o pai dele joga latinhas
pela janela do carro na rua, uma outra nos relatou que a avó dela não separa o lixo, uma outra
criança nos disse que onde o pai dela come peixe tem um rio bem grande e cheio de sujeira,
além de muita garrafa; dentre outros relatos. 
 A ajuda da família  nesse projeto  foi  primordial  porque eles colaboraram ricamente com o
mesmo,  sempre  mandando  o  que  era  solicitado  as  crianças  que  as  mesmas trouxessem,
pertinente a realização de determinada atividade; durante todo o projeto, trabalhamos bastante
com muitas garrafas pets e jornal.
Dentro das semanas educativas trabalhamos a coleta seletiva, cuja temática, ampliou ainda
mais o tema do projeto pois, a partir da questão de trabalharmos o lixo, tivemos oportunidade
de  proporcionar  as  crianças,  que  as  mesmas  vivenciassem  experiências  com  os  lixos
encontrados; uma vez, que elas aprenderam que cada um deles tem seu destino certo, tendo
sido possível, diante disso, começarmos a explorar mais cada as cores das lixeiras, bem como,
sua função, as crianças também dentro da semana educativa, assistiram ao vídeo da turma da
Mônica: “Um plano para salvar o Planeta”. Cabe ressaltar que dentro dessa semana, foram
levantadas questões sobre a importância da reciclagem, discutimos bastante sobre a seleção
de lixo e o reaproveitamento do mesmo, além das crianças terem produzido alguns desenhos
sobre tudo o que trabalhamos no decorrer da semana. 
As  crianças  também confeccionaram um mural  com as  lixeiras,  através  da  explicação  da
professora, onde a mesma trouxe orientações a respeito da coleta seletiva e qual a maneira
correta  de  descartarmos  o  lixo  que  utilizamos,  sendo  enfatizado  que  no  coletor  amarelo
descartamos tudo o que é de metal;  no coletor azul,  descartamos tudo o que é papel;  no
coletor vermelho, descartamos tudo o que é plástico; e por fim, no coletor verde, descartamos
tudo o que é vidro.
 As crianças também ouviram músicas relacionadas sobre a importância do lixo para o planeta;
além de termos realizado também atividades de classificação dos materiais  trazidos pelos
alunos onde juntos organizamos cada lixo nas lixeiras corretas que estavam no interior da sala.
Ainda dentro dessa semana, desenvolvemos brincadeiras e jogos com materiais recicláveis.
Todas as atividades abordadas foram de muita importância para as crianças, pois as mesmas
tiveram o prazer em realizar tudo o que foi proposto.
Foi trabalhado também a semana educativa sobre a dengue, a mesma por sua vez, também foi
de extrema importância para as crianças, além de ter tido grande repercussão entre elas, pois
as crianças tiveram a oportunidade de conhecer de perto o ciclo do mosquito e como é sua
evolução. Surgiram no decorrer das atividades trabalhadas várias perguntas sobre o assunto
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até obterem o entendimento da necessidade de cuidarmos do nosso ambiente para que o
mosquito não coloque seus ovos e assim, suas larvas não nasçam se transformando num
enorme perigo para todos nós.
O tema sobre a dengue na escola foi muito bem aceito pelas crianças, foi um projeto pequeno
com grande embasamento e muita participação, as crianças assistiram ao um teatro na escola
com a turma do posto de saúde, sobre como evitar a dengue em nossa casa, o teatro foi muito
importante para todos pois abordou os assuntos que mais estavam em alta naquele momento. 
Dentro dessa semana, as crianças se tornaram “minifiscais” da dengue e todas saíram ao redor
da escola nas casas junto a professora e coordenação a fim de conscientizar os moradores
sobre a importância de evitar a dengue em nossa casa. O passeio foi bem tranquilo todos os
alunos participantes colaboraram e foi um dia de muito aprendizado para todos.
Também trabalhamos a semana educativa da Pipa sem Cerol, foi uma semana muito divertida
e  de  rico  aprendizado,  pois  tivemos  a  oportunidade  de  realizamos  junto  as  crianças  um
trabalho de conscientização de que é possível empinar pipa com segurança, sem o uso de
cerol  (materiais  cortantes)  e  longe  de  redes  elétricas,  a  fim  de  evitar  acidentes  ocorridos
constantemente devido à prática não segura desta brincadeira. Bem como, reforçar que essa
prática do uso do cerol é proibida.
Tivemos dentro dessa semana educativa, a oportunidade novamente de passear pelo bairro
levando as crianças para o campinho do bairro, com a finalidade de levarmos as crianças para
empinarmos as pipas. Foi  solicitado as famílias que enviassem as pipas de casa; assim a
nossa ida ao campinho seria mais fácil, de início todos se mostraram muito empolgados não
viam a hora da pipa estar no alto, porém as pipas não estavam envergadas o que acabou
dificultando  a  nossa  atividade  nesse  momento,  as  linhas  começaram a  enrolar  umas  nas
outras, as pipas de uns foram ao alto e de outros não, assim as crianças começaram a ficar
nervosas e até chorar. Porém, mesmo diante dessa questão citada, toda a atividade planejada
deu certo e todas as crianças que estavam se divertiram, foi uma experiência única e de muitas
novidades para todos, pois a grande maioria das crianças nunca tinham tido essa experiência
de empinarem pipas.
Finalizamos o semestre com a nossa 1º Festa da Roça, e a música escolhida pela professora
para ser apresentada pelas crianças foi: “Na sola da bota”, a professora usou o rádio e trouxe
um vídeo da música para observar como seria a reação das crianças, de mediato todos ficaram
muito empolgados e já começaram a dançar, iniciamos os ensaios diariamente, conversamos
em sala sobre os acessórios para a festa. 
A turma ficou escolhida para confeccionar o coelho, um dos mascotes que representaria os
animais que tem nas fazendas, de alguma forma usando o isopor, então tivemos a ideia de
colar copos descartáveis, de início por ser muito frágil  os copos as crianças começaram a
quebrar então a professora parou a atividade e iniciamos apenas o coelho com algodão no
color set. A apresentação foi muito linda, a quantidade de criança foi bem produtiva na dança,
os elogios dos pais na decoração e dança foi produtivo e satisfatório tanta para a professora
como para direção. 
Projeto:  Meio  Ambiente -  Atividade  do  Planeta  Triste:  A partir  dessa  atividade,  pudemos
trabalhar com as crianças a questão de como fica o planeta com tanta sujeira ao seu redor, e
os levamos a refletirem sobre como se sentiriam com toda essa sujeira no corpo deles. E as
crianças conseguiram entender que a sujeira para o planeta também não é diferente e que o
mesmo “chora” com tanta sujeira que as pessoas jogam pelas ruas.
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Atividade do planeta alegre,  aqui  as crianças tiveram o entendimento de que é importante
todos cuidarmos do meio ambiente e segundo relatos das próprias crianças, a partir de agora
lixo é no lixo e não jogado em local inadequado, para que assim, o mesmo não prejudique
nosso planeta. 
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Semana Educativa: Coleta seletiva.

Semana Educativa: “Dengue”
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Semana Educativa: “Pipa sem Cerol”

1° Festa da roça.
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Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento III B

Durante  o  segundo  trimestre,  foi  trabalhado  o  projeto  “Meio  Ambiente”,  onde  as  crianças

puderam aprender desde o planeta terra, onde moram, até os danos que ele vem sofrendo com

ações  negativas  dos  seres  humanos.  As  atividades  realizadas  envolveram  conversas

levantando questionamentos e explorando o saber pré-construído sobre o assunto abordado,

além de jogos e dinâmicas que enfatizavam a importância do cuidado e preservação do meio

ambiente.

 As atividades de registro foram voltadas a natureza, na construção de pinturas e desenhos

utilizando em sua maioria elementos naturais.  Durante o projeto foi  visível  a interação das

crianças que demonstraram muito interesse e também grande bagagem sobre o assunto, a

cada  nova  semana,  um novo  tema e  muitas  histórias  e  relatos  feitos  pelas  crianças  que

puderam servir de caminho e exemplo para toda turma. 

Durante  o  semestre  também  aconteceram  algumas  semanas  educativas,  como  “Dengue”,

“Coleta Seletiva” e “pipa sem Cerol”, nas quais houveram integrações entre os agrupamentos

III  na  realização  de  algumas  atividades.   A  semana  educativa  da  Dengue,  teve  total

colaboração das crianças e das famílias, que se envolveram nas atividades e propostas, além

de experimentarem vivências ricas como o passeio pelo bairro como “mini fiscais” da dengue,

onde alunos identificaram possíveis focos em quintais e até mesmo ao redor da escola. O

aprendizado sobre a dengue foi  visível nas falas e atitudes das crianças desde o início do

trabalho, o que trouxe também muitos elogios dos pais e responsáveis que faziam comentários

positivos para professora.

A semana educativa da Coleta Seletiva, casou muito bem com o projeto em andamento, pois a

professora pode ligar a importância do assunto diretamente ao meio ambiente e seus cuidados

necessários.  As  crianças  demonstraram  muito  interesse  ao  tema  e  em  pouco  tempo  de

conversa e jogos de fixação, já sabiam a cor correspondente a cada material  na lixeira,  e

cobravam  dos  colegas  nos  momentos  de  jogar  algo  no  lixo,  até  mesmo  levantando

questionamentos, como: “Porque os restos da comida eram jogados na lixeira do refeitório e

não na lixeira de orgânicos”. A semana teve ótimo reflexo no dia a dia da turma e em suas

ações, além dos relatos de que ensinaram os pais em casa a como agir corretamente com o

lixo.

A semana educativa da pipa sem cerol foi muito divertida, logo no início muitas crianças da

turma não conseguiam identificar pelo nome o que era uma pipa, e a grande maioria da sala

nunca havia  soltado  pipa,  a  menos  aqueles  que  tem irmãos  mais  velhos  em sua  maioria
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meninos. A semana trouxe às crianças a oportunidade de conhecer a brincadeira e também de

entender melhor o risco de quem solta à pipa utilizando cerol (material cortante). A vivência de

soltar pipa no campo externo da escola foi  com certeza o ponto alto da semana, onde as

crianças puderam sentir a diversão falada nas rodas da brincadeira tão antiga e mal conhecida

pelos mesmos.

O semestre encerrou com a festa da roça, onde as turmas prepararam danças e 

apresentações com ritmos caipiras e sertanejos, trazendo as crianças ao longo da preparação 

assuntos e conhecimentos sobre a vida no campo, a diferença em relação a cidade, e o 

contato com animais que são muito queridos por todas as crianças. As crianças puderam 

participar da decoração da escola para o evento, construindo corações que seriam pendurados

por toda escola de bolinhas de crepom e auxiliando a professora na confecção do animal que 

representou a turma na festa (a ovelha), realizando colagens de algodão e pinturas com tinta 

guache no isopor e rolinhos de papel.

O dia da festa foi um grande sucesso, as crianças brincaram o tempo todo nos brinquedos 

dispostos no parque externo, além de comerem pipoca, algodão doce e guaraná. A 

apresentação foi realizada com muita alegria pelos alunos presentes e os pais teceram muitos 

elogios a escola e ao trabalho desenvolvido. 

Sendo assim, o trimestre foi concluído com seus objetivos alcançados, apresentando e 

ensinando as crianças uma maneira mais saudável e cuidadosa de lidar com nosso meio 

ambiente, e inserindo-as em temas de extrema importância, sempre com muita diversão dentro

de cada aprendizado conquistado.
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Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento III C
Em nosso segundo trimestre realizamos atividades relacionadas ao projeto meio ambiente e
para  apresentar  o  novo  projeto  as  crianças  demos  um  passeio  pela  escola  para  que  as
mesmas observassem o que havia em volta delas. Enviamos para casa uma pesquisa que as
crianças deveriam fazer com os pais,  e o retorno dessa pesquisa para a sala de aula,  foi
riquíssimo. No momento da roda de conversa, onde apresentei as pesquisas vindas de casa,
as crianças já tinham diversas hipóteses sobre o que seria esse nosso novo projeto. 

Ao desenrolar das atividades estudamos sobre a coleta seletiva, água, árvores, temas que
inseriram atividades de desenho. Construímos junto, um cartaz aonde as crianças iam falando
o que havia  em um ambiente  saudável  e  o  que havia  em um ambiente  sujo.  E  após  as
hipóteses desenhadas eles coloriram o desenho com tinta guache. 
Em nossas atividades motoras realizamos uma brincadeira bem divertida que foi  utilizar  o
ambiente sem brinquedo e nos divertir somente com o que a natureza proporciona e a proposta
foi escorregar no barranco, foi uma das atividades mais comentadas pelas crianças, pois elas
viram que não precisam de muita coisa para se divertir só basta manter o ambiente limpo e
bem cuidado. 

Na  semana educativa  onde  estudamos sobre  a  coleta  seletiva  realizamos brincadeiras  de
classificação de cores, materiais de diferentes texturas. E a brincadeira de acertar o cesto, foi
divertidíssima e de muito aprendizado. Já em nossas semanas educativas a dengue foi um
tema que veio agregar nosso projeto,  pois relacionamos muito o cuidado do ambiente que
vivemos com o combate sobre a dengue. 
E uma das tarefas preferidas das crianças era inspecionar os parques da escola para não
deixarem  que  lixo  algum,  nem  água  parada  permanecesse  nos  mesmos  acumulados,
colocando dessa forma, o que aprenderam em sala de aula. Cabe ressaltar que tal ação virou
rotina desde então pelas crianças da turma que sempre ao chegar ao parque eles davam uma
volta para ver se encontram algum lixo que pudesse acumular água e a dengue se proliferar. 
E quando encontravam algo, juntos analisávamos em qual dos cestos de coleta seletiva que
fica no pátio da escola, o lixo deveria ser descartado. 

Realizamos também atividades fora da escola que foi a semana educativa de pipa sem cerol
que foi uma semana que causou grande entusiasmo pelas crianças pelo fato saírem dos limites
da escola, nessa semana o tema principal foi bem aceito pelas crianças e elas deram bastante
contribuição contando histórias de como é perigoso o uso do cerol (material cortante). E ao
final de nossa proposta eles viram que para se divertir não precisa colocar a vidas das pessoas
em risco.  Nesse  semestre  as  atividades  proporcionaram um desenvolvimento  integral  das
crianças  fazendo  com  que  eles  evoluíssem  nas  relações  pessoais,  coordenação  motora,
habilidades artísticas, música, classificação e seriação. 
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Atividade: escorregar no barranco, explorando o ambiente. 

Atividade: teatro sobre a dengue. 
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Atividade: Coleta seletiva. Classificação de cores e objetos 

Atividade: história do ciclo da agua, desenho da nuvem com bolinhas de crepom. 
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Relatório 2º Trimestre do ano 2019 – Agrupamento III D

Durante o segundo trimestre, trabalhamos o projeto: Meio Ambiente. E trabalhar o mesmo com
as crianças, possibilitou á elas o conhecimento mais a fundo sobre assuntos relacionados a
natureza e sua preservação, através de atividades que promoveram a curiosidade como nas
rodas de conversa, momento em que conversávamos sobre as árvores, flores, animais, água,
fogo  entres  outros.  As  crianças  demonstravam  interesse  e  entusiasmo  em  cada  assunto
abordado. 

Nesse  momento  também  tivemos  contação  de  histórias,  e  as  crianças  traziam  seus
conhecimentos  prévios,  falavam  o  que  sabiam  sobre  o  assunto,  o  que  nos  oportunizou
trabalharmos  assim  a  linguagem  oral.  Exploramos  algumas  músicas,  assistimos  videos  e
conhecemos algumas histórias infantis que falavam na linguagem das crianças, como podem e
devem ajudar a preservar o meio ambiente.

Conversamos sobre questões importantes como a preservação ambiental e os danos causados
pelo lixo que depositamos no meio ambiente, conversamos sobre a diferença de um ambiente
sem  poluição  e  um  ambiente  poluido  e  os  danos  causados  ao  mesmo.  Trabalhamos  a
coordenação motora fina realizando diversas atividades de pintura com pincél, lápis de cor e
giz de cera, modelagem com  massa de biscuit, recorte de figuras(revistas), confeccionamos
painéis e construimos uma maquete relacionada ao tema.

Com relação as atividades motoras, foram realizados diversos jogos e brincadeiras também
relacionados ao tema, onde as crianças puderam correr, pular, dançar entre outros. A família
também foi envolvida no projeto tendo em vista que as crianças levaram pesquisa sobre o tema
para realizar em casa. As crianças tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o mundo
que nos cerca, como fazer para proteger o meio ambiente  despertando a consciência para
essas questões e também aguçando a curiosidade sobre o tema.
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Formação continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços

Dando continuidade nesse segundo trimestre nas formações no horário de TDC realizadas
semanalmente  com  as  professoras,  continuei  trabalhando  com  as  mesmas,  a  temática
abordando  a  importância  do  ato  de  brincar  inserido  na  prática  do  professor  de  educação
infantil; cujo mesmo parte do principio de que o ato de brincar é a própria essência da infância.
Partindo desse princípio, a temática deste estudo apresentou uma reflexão sobre a prática do
professor  de Educação Infantil  voltada à ludicidade.  Através deste estudo reconhecemos o
valor  atribuído  ao ato  de  brincar  e  o  espaço  que  a  mesma deve  ter  no processo de
aprendizagem na Educação Infantil.
A intenção deste estudo foi, sobretudo, analisar a partir dos teóricos (Kulisz, Horn, Santos; bem
como,  o  Referencial  Curricular  Nacional  para  Educação  Infantil  -  RCNEI),  a  influência  do
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brincar no desenvolvimento da aprendizagem e da criatividade infantil, despertando uma nova
postura nos educadores infantis diante da brincadeira e do espaço em que ela acontece. O ato
de  brincar  faz  parte  da  vivência  da  criança.  Brincar  é  raciocinar,  descobrir,  persistir  e
perseverar;  aprender  a  perder  percebendo  que  haverá  novas  oportunidades  para  ganhar;
esforçar-se, ter paciência, não desistir facilmente. Brincar é viver criativamente o mundo. Ter
prazer em brincar é ter prazer de viver. Brincar com espontaneidade, sem regras rígidas e sem
precisar seguir corretamente as instruções dos brinquedos, é explorar o mundo por intermédio
dos objetos.
Com isso, percebemos que o brincar é a própria essência da infância, e que esse ato deve
estar inserido na prática do professor de Educação Infantil, uma vez que a criança tem o direito
de  usufruir  da  ludicidade  em sala  de  aula,  bem como em outros  ambientes.  O  brincar  é
considerado como uma linguagem da criança, uma forma de comunicação não consciente por
meio da qual ela expõe como sente, percebe e vê o mundo. Assim, é pelo que se chama de
“expressão lúdica” que ela mostra como compreende os fatos que ocorrem em sua vida. Esse
brincar, que pode se manifestar com atividades que trabalham as formas, o movimento, a arte
e a música, é uma das linguagens expressivas não verbais fundamentais durante a primeira
infância.
Com  este  estudo  pode-se  concluir  que,  quando  o  brincar  alcança  um  maior  espaço  nas
atividades desenvolvidas em sala de aula ou as atividades apoiam-se no brincar livremente,
torna-se  pano  de  fundo  da  rotina  escolar,  o  que  é  suficiente  e  satisfatório  para  o
desenvolvimento de qualquer atividade programada em sala de aula. No entanto, salienta-se
que não basta dar às crianças o direito de brincar. Não basta apenas ampliar o seu tempo no
pátio ou aumentar os estoques de brinquedos na sala. É preciso despertar e manter seu desejo
pelo brincar. O que implica numa nova postura dos profissionais da educação infantil diante da
brincadeira e do espaço em que ela acontece; pois o “brincar” não é uma perda de tempo, mas
um processo pelo qual a criança deve passar.
O  intuito  á  partir  desse  estudo  foi  o  de  despertar  na  equipe  docente  a  consciência  da
importância e necessidade da mesma olhar para os espaços escolares de outra maneira; não
apenas como um espaço de brincar pelo brincar. Mas tentando transformar os mesmos em
lugares prazerosos, cheios de desafios, emoções e descobertas, sobre os quais as crianças
possam dizer: “Como é bom estar aqui, amanhã quero voltar!”. 
Outra necessidade que identificamos ser imprescindível para melhorar nosso atendimento com
qualidade ás nossas crianças,  foi  estudarmos sobre a questão da  rotina no dia a dia das
mesmas,  com o objetivo  de dar  às professoras  a  ciência  de que a rotina é  um elemento
importante  da  Educação Infantil,  por  proporcionar  à  criança sentimentos  de  estabilidade e
segurança. Também proporciona à mesma maior facilidade de organização espaço-temporal, e
a liberta do sentimento de estresse que uma rotina desestruturada pode causar. Sendo assim,
a rotina não precisa ser rígida, sem espaço para invenção (por parte dos professores e das
crianças). Pelo contrário a rotina pode ser rica, alegre e prazerosa, proporcionado espaço para
a construção diária do projeto político-pedagógico da instituição de Educação Infantil.
Ao usar essa expressão: “rotina na educação infantil”, algumas pessoas pensam que é apenas
criar atividades que ocupem o tempo das crianças, enquanto elas estiverem na escola. Só que
não é bem assim. A rotina na educação infantil precisa ser planejada estrategicamente para
gerar  interesse  nas  mesmas.  Apenas,  assim,  será possível  transformar  essa  técnica  em
resultados  satisfatórios.  Na  verdade,  ela  é  a  aplicação  de  horários  e  atividades
definidas durante todos os dias da semana em que a criança estiver na escola.
Foi  estudado com as professoras como aplicar a rotina na prática. E para que se consiga
aplicar a mesma com as crianças, algumas questões são primordiais para manter a disciplina
das crianças e transformá-las em adultos responsáveis e sérios. A divisão na escola é feita por
horários e eles precisam ser efetivamente, bem definidos. Veja abaixo um exemplo que você
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pode usar na sua instituição: horário de chegada; horário da alimentação; horário da higiene;
horário do descanso; horário de brincadeiras; horário de saída; etc.
Ao  dividir  a  rotina  nesses  aspectos,  fica  mais  fácil  pensar  nas estratégias que  vão  ser
realizadas. Todos os horários são fixos, o que difere são as ações feitas dentro do horário de
aulas e da hora de brincadeiras. Chegada, alimentação, higiene (escovar os dentes, tomar
banho), descanso e saída são atividades-fim, ou seja, não modificam de acordo com os dias da
semana. 

Por fim, foi estudado que a rotina escolar tem suas estratégias e essas por sua vez na educa-
ção infantil são várias, as principais têm a ver, especificamente, com o fato das crianças se tor-
narem adultos mais responsáveis e cientes das suas obrigações e deveres com a sociedade.
Além disso, a rotina organiza a própria instituição, ajuda no planejamento escolar, gera mais
segurança para a família das crianças, melhora o relacionamento entre os pequenos e aumen-
ta a confiança e a autonomia do educador.

Foi  oferecido  também,  às  professoras,  uma  palestra cujo  tema  foi:  “Raça,  racismo,
preconceito e Etnia”, palestra essa oferecida pelo MIPID (Programa Memória e Identidade:
Promoção da Igualdade na Diversidade na Rede Municipal de Campinas foi revitalizada por
meio  da  resolução  SME/FUMEC  n°-  10/2015  em  conformidade  com  as  leis  10.639/03  e
11.645/08 e determinam a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e
indígena nos estabelecimentos públicos e privados). 
A palestra  foi  ministrada por  uma das coordenadoras do projeto:  Mayara Martins. Tendo a
mesma por objetivo planejar e coordenar ações que possibilitem aos profissionais da educação
a compreensão das relações étnicas raciais numa perspectiva social, multicultural, pluriétnica,
além de incentivar a divulgação de estratégias pedagógicas que estimulem a formação de
atitudes,  posturas  e  valores  que  contribuam para  uma  vida  em sociedade  na  qual,  todos
possam se reconhecer na cultura nacional.
Durante o mês de junho, foram realizadas diversas reuniões no CEFORTEPE sobre a questão
da escrita dos relatórios individuais, cujas mesmas trouxeram orientações importantes para
que pudéssemos ampliar e enriquecer a escrita dos mesmos, diante disso, achei oportuno e
necessário trazer tais discussões para o TDC a fim de orientar as professoras quanto à forma
de se desenvolver um relatório individual da criança. Dentro das orientações dadas e bastante
discutidas  entre  as  OPs  da  rede  e  das  naves;  foi  enfatizado  por  inúmeras  vezes  que  os
relatórios devem ser redigidos de forma narrativa, afastando-se de uma lista de habilidades
com base nas quais os educadores (professores e monitores/ agentes de educação infantil)
informam se a criança atingiu ou não o que foi proposto pelo adulto. Preservamos, assim, as
intencionalidades pedagógicas e o pensar e o fazer com a criança no cotidiano das ações
educacionais.
O Relatório, então, não é simplesmente a narrativa de uma sequência de fatos observados e
registrados pelos educadores, abstraídos das intencionalidades pedagógicas; também não é
uma questão de medida sobre o que a criança atingiu ou não, nem tampouco a comparação
dessa criança com outra. A intencionalidade pedagógica expressa inicialmente no planejamen-
to educacional seja ele anual e/ou trimestral, baliza, então, os replanejamentos das ações edu-
cacionais desenvolvidas cotidianamente, no movimento de pensar e fazer com as crianças,
acolhendo os movimentos e transformações capturados pelo educador na relação da criança
com o outro (outras crianças, educadores e famílias), com o conhecimento e a cultura.

O que não se deve utilizar nos relatórios: 
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a) Descrições gerais ou subjetivas para uma criança genérica, que valem para qualquer ano
ou trimestre; tais como “é alegre, inteligente e esperta”, “aprende com facilidade”, entre ou-
tras; 

b) Expressões que desqualifiquem a criança por meio de palavras do tipo “só morde”, “só
bate”, “é agressivo”, “é birrento”, “não presta atenção”, entre outras, além de apelidos; 

c) Comparações de uma criança com outra; 
d) Julgamentos de que a criança atingiu ou não o que foi definido pelo educador, desconside-

rando os movimentos de pensar e fazer com a criança; 
e) No relato sobre a criança, expressões dúbias e inconsistentes com a proposta pedagógica

da Educação Infantil, expressa no Projeto Pedagógico, no planejamento da turma e nas in-
tencionalidades pedagógicas almejadas e nos documentos da RMEC; 

f) Descrições sobre o que a criança não sabe ou ainda não faz.

Ao fazer o relatório da criança, se atentar para as questões abaixo:
* Dão visibilidade ao movimento e transformações na relação da criança com o outro, com o
conhecimento e a cultura, em torno do currículo? 
* Dão visibilidade à criança cuidada, olhada, escutada, observada?
* Dão visibilidade às contribuições que a criança trouxe para a ação educacional?
*  Dão  visibilidade  aos  diversos  espaços  e  tempos  do  cotidiano  da  Educação  Infantil
(alimentação, banho, troca, interações, brincadeiras, diversos espaços – internos e externos –
da unidade)?
*  Se  constitui  de  uma narrativa  (“história  vivida  pela  criança”)  baseada  na  documentação
pedagógica ou mais se aproxima de uma lista de habilidades, ou se constituem da circulação
entre as duas formas?
* Dão visibilidade às intervenções do educador/escola ao tecer aspectos mais específicos e/ou
complexos que demandam as mesmas?

Foi reservado também um tempo dentro do horário de formação das professoras, onde utiliza-
mos do mesmo para planejar e preparar nossa festa de encerramento de semestre, cuja mes-
ma, teve como tema: “Primeira Festa da Roca”. Além de a mesma encerrar o semestre, teve
também por objetivo, fechar os projetos trabalhados sobre o meio ambiente, tendo os mesmos
por objetivo: desenvolver na criança socialização; a criatividade; valorizar e demonstrar atitudes
de respeito ao trabalho e ao homem do campo; conhecer alguns animais da fazenda; ampliar o
vocabulário; estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao tema;
trabalhar a expressão oral e corporal; desenvolver o raciocínio lógico; além de montar uma co-
reografia para ser apresentada na festa aos pais e demais familiares,

Foi possível também através do projeto e preparativos da festa junto às crianças desenvolver a
noção espacial  (do aluno em relação a ele mesmo, em relação aos outros, em relação ao
espaço de apresentação e em relação à plateia) e a noção rítmica (respeitar o andamento da
música, acompanhar o grupo, dançar dentro da melodia musical).  Conhecer e diferenciar o
meio urbano em que vivem, do meio rural (e do interior) buscando entender as outras culturas
como diferentes e igualmente ricas.
Além de, explorar linguagem, bem como os usos e costumes do homem do campo; conhecer a
rotina do homem do campo, bem como a linguagem utilizada e o meio em que vive seus
costumes,  valorização  da  natureza  e  tipos  de  criações;  Valorizar  o  rural,  despertando  a
admiração pelo homem do campo, percebendo inclusive a interdependência campo-cidade.
Despertar o gosto e interesse em colaborar e confeccionar enfeites para a ornamentação do
pátio da unidade escolar.
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Durante os estudos de formação com as monitoras de educação infantil – GEM; foi trabalhado
nesse segundo trimestre, assuntos relacionados a algumas dicas de como as mesmas podem
realizar um bom trabalho junto às crianças, uma vez que lidar com a criança é um processo
contínuo. A comunicação com a mesma abrange palavras, ideias e amor entre as pessoas.
Esta forma de comunicação abrange tudo o que falamos e de que maneira falamos. 
Comunicamo-nos com olhares de reprovação ou com sorrisos, com ações, tapas ou abraços,
com  silêncio,  bem  como  com  palavras  amáveis  ou  indelicadas.  Ou  seja,  o  adulto
tem dificuldade  de  comunicar-se  com a  criança,  principalmente  quando  essa  comunicação
envolve tanto os seus sentimentos como os da criança.
A boa comunicação ajuda a criança a desenvolver confiança, sentimento de autovalorização e
bom relacionamento com os outros. Isso torna a vida com os outro mais agradável e ajuda as
crianças a crescerem e a tornarem-se adultos que possuem bons sentimentos acerca deles
próprios e dos outros. 
Partido desse princípio, estudamos a importância de nos comunicarmos adequadamente com
as  crianças,  com  o  intuito  de  proporcionar  as  monitoras  recursos  para  que  as  mesmas
consigam comunicar-se adequadamente com as crianças, as dicas e orientações passadas
foram para que as monitoras ao falar  com as crianças usem estímulos orais;  obtenham a
atenção da criança antes de falar com ela; comunicar-se com a criança, permitindo-lhe olhar
em seus olhos; escutar atentamente a criança; faça pedido com firmeza; use mensagens com
“você” para interpretar as ideias e os sentimentos das crianças.
Além também de orientá-las á falar com a criança e não para a criança; usar mensagens “eu”
na comunicação dos seus pensamentos e sentimentos; fazerem pedidos simples; dizer, ”por
favor,”;  “com licença”;  “obrigado” e “de nada” para a criança; não tentar interrompê-la nem
repreender a criança, quando ela está contando suas histórias para você; não use palavras
cruéis, que levem a criança a chorar (estereotipar, ridicularizar, envergonhar); use palavras de
carinho  para encorajar  e  formar  a  criança;  evite  ficar  dando  ordens  demais;  não  ameace,
porque não resolve o problema; não envie mensagens contraditórias à criança;
Estudamos também durante esse trimestre a questão da importância do brincar também com
as monitoras, pois na ausência das professoras, as mesmas são responsáveis pela parte da
ludicidade das crianças.  Por  essa razão,  estudamos nesse trimestre  o  porque o  brincar  é
importante para o desenvolvimento das crianças; as monitoras puderam compreender que a
brincadeira é muito mais que uma forma de passar o tempo. 
Além de  entenderem que  a  brincadeira  é  a  principal  forma  de  expressão  da  criança  e  o
principal meio de ela observar e interagir com o mundo. É na brincadeira que ela vai vivenciar
muitas  questões  relacionadas  ao  bem-estar.  Então,  vai  vivenciar  liberdade,  criatividade,
desenvolvimento do corpo, a imaginação, a tolerar as diferenças. Não tem limite à brincadeira,
a criança precisa sempre com essa oportunidade de estar imaginando, de estar fantasiando, de
estar inventando o mundo, de estar reinterpretando o mundo através da brincadeira. Não tem
limite pra brincar, brincar é a atividade mais saudável que vai trabalhar desde a saúde mental
dessa criança, seu bem-estar mental até seu bem-estar físico porque explora o corpo dela, ela
pula,  ela  corre,  ela  rola,  dentre  outras  questões  que  envolvem  o  desenvolvimento  da
coordenação motora das mesmas.
Por fim,  com a finalidade de auxiliar  as monitoras a conhecerem melhor as crianças,  bem
como, entenderem como ocorre o processo de desenvolvimento das mesmas, estudamos as
Fases do Desenvolvimento Infantil das crianças de 0 – 5 anos. Onde a partir desse estudo as
monitoras aprenderam que a trajetória que uma criança percorre desde que começa a deixar
de ser bebê (dependência total), até começar a se transformar em um ser mais independente e
autônomo está relacionado tanto às condições biológicas, como aquelas proporcionadas pelo
espaço familiar e social (escola), com o qual interage.
Bem como, compreenderam que o desenvolvimento de uma criança não acontece de forma
linear; as mudanças que vão se produzindo ocorrem de forma gradual, são períodos contínuos
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que vão se sucedendo e se superpondo; durante a evolução a criança experimenta avanços e
retrocessos, vivendo seu desenvolvimento de modo particular; acompanhamos a construção de
sua personalidade respeitando que em cada idade há um jeito próprio de se manifestar; tanto
antecipar etapas, como não estimular a criança, podem ser geradores de futuros conflitos.

Atividade de integração com os colegiados da escola (conselho de Escola, CPA e outros), com

as famílias/entorno

Reunião do Conselho Escolar:

A reunião que tivemos com o conselho escolar foi de suma importância para o bom anda-

mento da escola. Na reunião do segundo trimestre os conselheiros tiveram acesso à pres -

tação de contas da unidade com o objetivo de apreciar as contas pagas com os recursos

enviados pela SME, referente ao primeiro trimestre do ano de 2019.

Reunião de Pais

Neste trimestre as reuniões com os pais ocorreram também em dois momentos. Tendo

sido o primeiro realizado ao longo do trimestre com atendimento individual para que os fa -

miliares tirassem dúvidas pertinentes ao desenvolvimento de seus filhos. E num segundo

momento foi realizada outra reunião de pais de forma coletiva, para que os mesmos pu-

dessem ter acesso à leitura do relatório de desenvolvimento individual de seus filhos e as -

sim terem conhecimento do desenvolvimento que os mesmos vêm adquirindo desde o ini -

cio do ano letivo. Tendo sido este, um momento bastante significativo, pois tivemos uma

participação considerável das famílias na escola, o que evidenciou que as mesmas tem se

mostrado cada vez mais presentes na unidade escolar.

f) Acompanhamento do Calendário Escolar

- Dias letivos previstos no trimestre: 61 dias

- Dias letivos cumpridos no trimestre: 61 dias

- Considerações sobre o desenvolvimento do Calendário escolar.

5) Estrutura Física Predial:
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                PLANILHA DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE    

NAVE MÃE:
CEI  ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

 

Endereço: RUA: Belmiro Costa s/n ,RESIDENCIAL  SÃO JOSÉ  

NAED: SUDOESTE     
    

Telhado: Material: Sala nº 2 Estado: Bom  X Médio  Ruim

Caixa D'água: Interna                      Externa  Estado: Bom X Médio  Ruim  
Pintura  Externa  do
Prédio:                                        Estado: Bom Médio

 X
Ruim

Fechamento da Unida-
de: Material:                        Estado: Bom X Médio  Ruim  
Sanitário de Funcioná-
rios:   Estado: Bom X Médio  Ruim  

Copa de funcionários:  Estado: Bom  X Médio  Ruim

Sanitário de Alunos   Estado: Bom X Médio  Ruim  

Direção  Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

Salas de Aula: Nº: 1 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? SIM Estado: Bom  X Médio Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 2 Piso: Estado: Bom  X Médio  Ruim

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? SIM Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 3 Piso: Estado: Bom  X Médio  Ruim

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário?                 SIM Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio  X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 4 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? SIM Estado: Bom  X Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio  X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 5 Piso: Estado: Bom  X Médio  Ruim

 Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

Salas de Aula: Nº: 6 Piso: Estado: Bom  X Médio  Ruim

 Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  
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Salas de Aula: Nº: 7 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim

 Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

6) Alimentação:

a) Informar tipo de Cardápio:

TIPO DE CARDÁPIO IDADE
B 4 MESES A 1 ANO
C 1 A 3 ANOS
ES 3 A 5 ANOS E 11 MESES

b) Total de Refeições Servidas/Mês

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS -Abril
AGRUPAMENTO
I - I/II  Cardápio B – 841 refeições
II  Cardápio C – 1804 refeições
III  Cardápio ES – 1853 refeições
TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Maio
AGRUPAMENTO
I - I/II Cardápio B – 798 refeições
II Cardápio C –  1559 refeições

III Cardápio ES – 3468 refeições
TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS  -Junho
AGRUPAMENTO
I  - I/II       Cardápio B – 879 refeições
II       Cardápio C – 1781refeições
III       Cardápio ES – 2741refeições

c) Horário das refeições

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG I- CARDÁPIO B
MAMADEIRA 07:30
SUCO NATURAL 09:00
PAPINHA SALGADA 10:00
MAMADEIRA 13:00
PAPINHA DE FRUTA 14:00
PAPINHA SALGADA 15:30
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HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG II-I/II CARDÁPIO C
CAFÉ DA MANHÃ 07:30
ALMOÇO 10:00
CAFÉ DA TARDE 14:00
JANTAR 15:30

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG III CARDÁPIO ES
CAFÉ DA MANHÃ 07:30
ALMOÇO 10:30
CAFÉ DA TARDE 13:30
JANTAR 15:00

d) Total de Alunos com Restrição Alimentar

Agrupamento
Tipo  de  Restrição
Alimentar

Número de Alunos

I
Lactose  e  banana
prata

3

II Lactose 4

II Frutas cítricas            1

e) Total de Cozinheira por unidade

NOME FUNÇÃO HORÁRIO DATA DE ADMISSÃO ALMOÇO

ANA SILVINA ALVES
COZINHEIRA 07:00 - 16:48 03/07/2018 12:00 – 13:00

BRUNA DOS SANTOS COZINHEIRA 07:00 - 16:48 01/02/2019 11:00 – 12:00

 

f) Necessidade de reposição de utensílios e/ou equipamentos

NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE UTENSÍLIOS
EQUIPAMENTO/UTENSÍLIO QUANTIDADE SOLICITADA OBS.
 Batedeira Planetária 1 Indisponível no estoque

 

 Conclusão

Durante o trimestre realizamos o trabalho pedagógico com amor e dedicação, fazendo

valer nossa crença, valores e planejamentos. Todos os projetos foram realizados de forma a

compreender e estimular o universo lúdico, considerando a criança como ser ativo e inspirador.

Buscamos criar oportunidade de contato da criança com objetos que visassem o contato com o
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outro, ou seja, uma interação com crianças da mesma faixa etária e também com adultos,

momentos  de  desenvolvimento  da  oralidade,  trocas  de  experiências,  observação  e

manipulação de objetos diversos para concretização dos objetivos propostos.

Dessa  maneira  entendemos  ter  atingido  os  objetivos  propostos  com  eficácia  e

entendendo  a  infância  como  período  de  desenvolvimento  emocional,  cognitivo,  e  social,

procurando  valorizar  o  conhecimento  prévio  que  cada  criança  já  traz  para  que  seu

desenvolvimento seja integral.

                 ___________________________
                           Lúcia Tereza Grana

                      Diretora Escola
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