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“Se uma época sonha a 
seguinte, ao sonhá-la força-a a 

despertar” 
 

Sônia Kramer 



 

 
 
 
 
 

A criança é feita de cem. 
A criança tem cem mãos, 

cem pensamentos, 
cem modos de pensar, 

de jogar e de falar. 
 

Cem, sempre cem modos 
de escutar as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender. 
Cem mundos para descobrir. 
Cem mundos para inventar. 
Cem mundos para sonhar. 

 
A criança tem cem linguagens 

(e depois, cem, cem, cem), 
mas roubaram-lhe noventa e nove. 

 
A escola e a cultura 

separam-lhe a cabeça do corpo. 
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, 
de fazer sem a cabeça, de escutar 

e de não falar, 
De compreender sem alegrias, 

de amar e maravilhar-se 
só na Páscoa e no Natal. 

 
Dizem-lhe: de descobrir o mundo 

que já existe e, de cem, 
roubaram-lhe noventa e nove. 

 
Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, 

a realidade e a fantasia, 
a ciência e a imaginação, 

o céu e a terra, a razão e o sonho, 
são coisas que não estão juntas. 

 
Dizem-lhe: que as cem não existem. 

A criança diz: ao contrário, 
as cem existem. 

 
Loris Malaguzzi 
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APRESENTAÇÃO 
 
“A proposta pedagógica das instituições de Educação 

Infantil deve ter como objetivo garantir à criança o 

acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes 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” (Diretrizes Curriculares Nacionais 

Para a Educação Infantil). 
 

Somos uma escola de Educação Infantil que atende cerca de 600 crianças entre 3 a 

6 anos (completados após março do ano letivo), organizadas em 22 turmas – do 

Infantil III ao Infantil V – distribuídas em dois períodos (manhã e tarde). 

 

As diferentes equipes de profissionais da educação que atuam em nossa escola 

cumprem funções específicas conforme as atribuições de cada profissional que, 

independente do cargo ou função, têm responsabilidades educativas inerentes à 

função social de uma escola de Educação Infantil na modalidade pré-escola. 

 

O presente documento, denominado Projeto Político-Pedagógico da EMEB Fernando 

Pessoa – 2020, ou simplesmente PPP, fundamenta-se em bases éticas, sociais e 

legais. Neste sentido, são referenciais essenciais a Constituição Federal, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/1996), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução nº 05, de 17 de dezembro 

2009, e documentos institucionais como os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, entre outras leis e resoluções de âmbito nacional, estadual e municipal); 

 

Como definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

“proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das ações 

da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. É elaborado num 

processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da comunidade 

escolar”. Assim, este Projeto Político-Pedagógico é um documento construído ao 

longo da história de nossa escola por várias mãos e muitas vozes. Representa, ao 

mesmo tempo, o acúmulo e a síntese das discussões (com seus avanços, limites e 

possíveis contradições) a respeito das práticas educativas e da função social de uma 

instituição educativa da infância pré-escolar. 

 

Nosso PPP está em permanente construção e passa por revisões constantes que 

refletem a busca pelo aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, o nosso compromisso 

com a qualidade da educação, com as crianças e suas famílias, e com as educadoras 

e educadores que atuam em nossa escola, na perspectiva de contribuirmos com a 

construção e consolidação de uma sociedade democrática, justa e igualitária. 

 

Quanto à estrutura de organização do PPP, no Capítulo 1 identificamos a unidade 

escolar, endereço, contatos, horários de funcionamento, público-alvo, quadro de 
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profissionais da educação; fazemos um breve relato da história de nossa escola, de 

seus aspectos físicos e, por fim, apresentamos uma síntese histórica de nosso 

patrono – o poeta Fernando Pessoa. 

 

No Capítulo 2 expressamos as concepções, os princípios, as diretrizes e os objetivos 

gerais que norteiam as ações dos diferentes sujeitos que atuam em nossa escola e 

que norteiam, também, os planos de formação e projetos educativos para as crianças 

de 3 a 6 anos e para a equipe escolar. 
 

No Capítulo 3, a partir de diversos aspectos que consideramos importantes, 

apresentamos a caracterização dos segmentos de atuação na escola e de nosso 

bairro, o Jardim das Orquídeas. 

 

No Capítulo 4 expomos a análise e reflexão das avaliações realizadas pela equipe 

escolar no ano de 2019, que são a base para o plano de ação para os segmentos de 

atuação na escola, que segue no Capítulo seguinte. 
 

No Capítulo 6 apresentamos o plano de formação específico para as professoras, a 

ser desenvolvido em HTP’s e HTPC’s sob coordenação da equipe gestora. Em 

relação aos temas formativos, a partir do levantamento das necessidades da equipe 

docente, constatadas tanto nas avaliações das equipes ao final do ano, como também 

pelas observações e acompanhamentos da equipe gestora ao longo do ano anterior, 

optamos por pautar os acompanhamentos dos instrumentos metodológicos como 

ação permanente com estratégias específicas predominantemente para os HTP’s e, 

ainda, tematizar práticas de leitura, escrita e oralidade nos HTPC’s ao longo do ano, 

vinculando uma ação e um tema ao outro e buscando aprofundar nossos 

conhecimentos para, naquilo que for necessário, alinhar os planejamentos e às 

práticas pedagógicas às diretrizes da Base Curricular Comum Nacional. 
 

No Capítulo 7 tratamos do desenvolvimento do trabalho pedagógico, apresentamos 

a organização da rotina, os objetivos gerais e específicos das diferentes áreas do 

conhecimento e as orientações didáticas para as educadoras. Este Capítulo será alvo 

de revisões para alinhamento à Base Curricular Comum Nacional. 

 

Finalizando este PPP, apresentamos algumas referências bibliográficas consultadas 

e anexamos documentos importantes para a organização escolar, a saber: o Fluxo 

de Acompanhamento das crianças com necessidades educacionais especiais 

(anexo A); as Orientações sobre a escrita e acompanhamento dos relatórios de 

aprendizagem (anexo B); o Calendário Escolar 2019 (anexo C), e, por último, as 

Orientações e Procedimentos Gerais para a Equipe Escolar (anexo D). 

 
EMEB Fernando Pessoa 
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I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) 
“Fernando Pessoa” 

 
CIE: 99326. 

 
Endereço: Rua Vania Silva Santos, 57 – 

Jardim das Orquídeas, São Bernardo do 

Campo/ SP. CEP: 09854 - 400. Telefones: 

4358 1845 e 4336 3885 

 
 

  E-mail: fernando.pessoa@saobernardo.sp.gov.br 

 Blog: https://emebfernandopessoasbc.wordpress.com/ 

 Página no Facebook: https://www.facebook.com/emebfernandopessoa/ 

 

 

Orientadora Pedagógica 

Rosemeire Maria da Silva 

 

Etapa da Educação Básica: Educação Infantil – Pré-escola (3 a 6 anos completados 
após março) 
 
Atendimento da secretaria: 08h00 às 17h00 
 
Horários de atividades com crianças: Manhã – 8h00 às 12h 
                                                                 Tarde – 13h00 às 17h00 
 
 
 

 

 

Equipe de Gestão 

Nome Matrícula Cargo/ Função 
 

Marcelo Gonçalves Siqueira 
 

26.032-8 
 

Diretor escolar 
 

Sara dos Santos Silva Peres 
 

35.373-1 
 

Vice-diretora escolar 
 

Sonia Drumond Costa 
 

38.686-9 
Professora Respondendo pela 
Coordenação Pedagógica 

https://emebfernandopessoasbc.wordpress.com/
https://www.facebook.com/emebfernandopessoa/
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Quadro de identificação dos funcionários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Horário de trabalho da equipe de 
gestão 

 Diretor Vice-Diretora PRCP 

 

Segunda-
feira 

9h às 18h 

Almoço: 12h às 
13h 

07h às 16h 

Almoço: 13h às 14h 
13h às 18h  

Terça-feira 
12h40 às 21h40 

Janta: 17h às 18h 

07h às 13h/18h40 às 

21h40 

 

12h40 às 21h40   

Janta: 17h às 

18h 

 

Quarta-feira 

07h às 16h 

Almoço: 12h às 
13h 

9h às 18h 

Almoço: 13h às 14h 

7h às 18h 
Almoço: 12h às 
13h 

 

Quinta-feira 
8h às 17h Almoço: 
12h às 13h 

 9h às 18h  
Almoço: 13h às 14h 

7h às 17h 

Almoço: 

12h às 

13h40 

Sexta-feira 

8h às 17h 

Almoço: 12h às 

13h 

7h às 15h 

Almoço:13h às 14h 

7h às 16h 

Almoço:12h às 

13h 

 

Equipe de Orientação Técnica 

Referência da Macrorregião 4 

Maria Aparecida Rocha Psicóloga Educacional 

Daniela Melo de Almeida 
Fisioterapeuta 

Educacional 

Cintia Grego 
Fonoaudióloga 

Educacional 

Juliana Lopes Assistente Social 
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Professoras/ es Efetivas/os com Titularidade de Classe 

Nome Matrícula Horário de trabalho 

 

Adriana Garcia do Carmo**** 
 

28.119-2 
 

7h às 12h 

Adriana Garcia do Carmo**** 32.730-4 13h às 18h 
 

Ana Paula Bulhões**** 
 

38.594-4 
 

13h às 18h 

Cláudia Regina Simeão de Souza 25.761-0 7h às 12h 
 

Débora Saito 
 

41.782-4 
 

13h às 18h 

Iara Elisabete De Freitas Domingues 35.332-5 13h às 18h 
 

Kelly Cristina Alves de Souza Santos* 
 

34.848-7 
 

7h às 12h 

Márcia Maria Pereira Lima 41.641-2 13h às 18h 
 

Maria Aparecida Alves Lopes 
 

39.506-0 
 

13h às 18h 

Mirian Alves da Silva 40.184-1 13h às 18h 
 

Monica Coura Pereira 
 

30.171-8 
 

7h às 12h 

Monica Coura Pereira 35.561-0 13h às 18h 
 

Mônica Reis Santos 
 

41.706-0 
 

13h às 18h 

Paula Rejane Bezerra do Carmo 33.400-8 07h às 12h 
 

Priscila Ribeiro de Azevedo Santos 
 

31.313-7 
 

7h às 12h 

Priscila Ribeiro de Azevedo Santos 33.573-7 13h às 18h 
 

Rafael de Souza Lima Silva 
 

40.260-1 
 

07h às 12h 

Rosicler Jeane Henriques Puglia* 37.811-9 8h às 18h 
 

Sara dos Santos Silva Peres*** 
 

35.373-1 
 

7h às 12h 
 

Silvana Aparecida Bozer da Silva 
 

25.294-5 
 

7h às 12h 

Sonia Drumond Costa*** 38.686-9 13h às 18h 
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Professoras substitutas* e efetivas sem 
titularidade** 

Nome Matrícula Horário de trabalho 

Ana Paula Lemos Silva 45.742-8 
 

13h às 18h 

Anne Paulino de Lima Passos 42.619-8 7h às 12h 

Benilda Santos de Morais* 44.564-3 
13h às 18h 

 

Debora Fernandes Leal 
 

45.846-6 
 

13h às 18h 

 

Iara Elisabete de F. Domingues* 
 

61.193-7 
 

7h às 12h 
 

Karina Guedes Gonçalves* 
 

61.794-6 
 

7h às 12h 

Karina Guedes Gonçalves* 44.557-0 13h às 18h 
 

   Meire Jane Sousa da Rocha 
 

61.189-8 
 

7h às 12h 

 

Renata Souza Francisco 
 

43.761-8 
 

7h às 12h 

Shirlei Eslava Hepp 61.557-5 13h às 18h 
 

Tamiris Simone Rodrigues Ferreira 
 

44.558-8 
 

13h às 18h 

 
 

Professoras de Atendimento Educacional Especializado – AEE 

Nome Tipo de Atendimento Período 

 

Carolina Mestre Lopes 
 

Deficiência Intelectual 
 

Manhã 
 

Michelle Moliski Bombi 
 

Deficiência Intelectual 
 

Tarde 

 

Equipe de Apoio Educativo - Auxiliares em Educação 

Nome Matrícula Horário de trabalho 

 

  Hellen de Almeida Araújo 
 

43.738-3 
 

8h às 17h 
 

Marcela do Carmo Sacomani Costa 
 

44.871-4 
 

8h às 17h 

 
 
 

*Professoras cumprem jornada de 40 horas semanais, tendo titularidade de classe em um dos 
períodos e, no outro, exercendo atividades de substituição e docência complementar em dias e 
horários diferenciados. 
** Professoras afastadas das atividades de docência, por motivos de saúde e licenças médicas. 
***Professoras exercendo funções gratificadas na composição da equipe gestora. 
****Professoras exercendo funções gratificadas na composição da equipe gestora em outra unidade 
escolar 
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Equipe de Apoio Administrativo – Oficiais de Escola 

Nome Matrícula Horário de trabalho 
 

Alisson Conceição do Nascimento 
 

44.258-0 
 

8h às 17h 

Elaine Cristina Pinheiro dos Santos 35.706-0 7h30 às 16h30 

Renata Monteiro Pereira 38.776-8 8h30 às 17h30 

 

Equipe de Apoio Operacional – Cozinheiras 

Nome Matrícula Horário de trabalho 

 

Dilzete Dantas da Silva 
 

--- 
 

07h às 16h48 
 

Maria Ivaneide do Rego 
 

--- 
 

07h às 16h48 
 

Silvana Batista de Assunção 
 

--- 
 

07h às 16h48 
 

Susana Pereira dos Santos 
 

--- 
 

07h às 16h48 

 

Equipe de Apoio Operacional 

Funcionárias com restrições de atividades por motivo de saúde. 

Nome Matrícula Horário de trabalho 

 

Francisca Furtado da Costa*¹ 
 

60.483-5 
 

8h00 às 17h00 
 

Telma Aparecida Cunha*¹ 
 

61.141-6 
 

6h40 às 15h40 
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Quadro de organização das modalidades 
 

P
e

rí
o

d
o

  

Turma 

 

Professora titular 

Total de 

crianças 

por turma 

Total de 

crianças 

por 

período 

M
a

n
h

ã
 

III A 
Kelly Cristina Alves De Souza 

Santos 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 

309 

III B Rafael de Souza Lima Silva 27 

III C Sara dos Santos Silva Peres* 23 

IV A Maria Aparecida Alves Lopes 31 

IV B Paula Rejane Bezerra do Carmo 26 

IV C Karina Guedes Gonçalves 30 

IV D 
Anne Paulino de Lima Passos 31 

V A 
Cláudia Regina Simeão de 

Souza* 
30 

V B 
Priscila Ribeiro de Azevedo 

Santos 
27 

V C Iara Elisabete de F. Domingues 27 

V D Silvana Aparecida Bozer da Silva 30 

T
a

rd
e
 

III D    Débora Saito 28 
 
 
 
 
 
 
 

 
301 

III E 
   Tamiris Simone Rodrigues 
Ferreira 

23 

IV E 
Rosicler Jeane Henriques 
Puglia* 

31 

IV F    Mônica Reis Santos 25 

IV G Karina Guedes Gonçalves 25 

IV H Márcia Maria Pereira Lima 31 

IV I Mirian Alves da Silva 29 

V E 
Benilda Santos de Morais  

28 

V F 
Priscila Ribeiro de Azevedo 

Santos 
28 

V G Iara Elisabete de F. Domingues 23 

V H Ana Paula Bulhões 30 

 
TOTAL 610 
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Turma 

Professora/es designadas /os para 
substituição de turmas em razão de 

afastamentos prolongados de titulares 

 
Motivo do afastamento 

da titular 

 

III C 

 

Shirlei Eslava Hepp 
Função gratificada 

de vice-
diretora 

IV C Karina Guedes Gonçalves Readaptação 

IV D Anne Paulino de Lima Passos 
 

Aposentadoria 

V C Iara Elisabete de Freitas Domingues Função gratificada 
de   PRD 

III E Tamiris Simone Rodrigues Ferreira Readaptação 

IV G Karina Guedes Gonçalves Função gratificada 
de   PRD 

 

V E 

 

Benilda dos Santos Morais 

 

Função gratificada 
de 

Coordenadora 
Pedagógica 

 
V H Ana Paula Lemos Silva Função gratificada de 

vice-diretora 
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Histórico da Unidade Escolar 
 

A EMEB “Fernando Pessoa” foi inaugurada 

como EMEI do Jardim Orquídeas em 27 de 

agosto de 1988, pelo então prefeito Dr. Aron 

Galante. Em 02 de março de 1989 recebeu a 

denominação de EMEI Fernando Pessoa em 

homenagem ao poeta português Fernando 

Pessoa. 

 

Nossa escola é resultado da mobilização feita 

pela comunidade e foi construída para atender a 

demanda da população, na faixa etária de 4 a 6 anos, existente nos Bairros Jardim 

das Orquídeas, Jardim Las Palmas, Jardim Bandeirantes, Jardim Oliveira e Jardim 

Esmeralda – atualmente atende também crianças de outros bairros da região do 

Alvarenga. Podemos assim afirmar que a EMEB Fernando Pessoa, assim como 

muitas escolas brasileiras, é consequência de um processo histórico de luta pela 

garantia de acesso e permanência à educação pública e gratuita. 

 

Em princípio, foram atendidas apenas as crianças de 6 anos, passando com o tempo 

a atender também as turmas de 5 anos e somente em 

2004 foi montada uma única turma de crianças com 4 anos para atender as crianças 

encaminhadas pela creche municipal do bairro, uma vez que a mesma passaria a 

atender apenas as crianças de 0 a 3 anos. 

 

No ano de 2001, em razão de demanda reprimida, a EMEB “Fernando Pessoa" 

atendeu uma turma de Primeiro ano do Ensino Fundamental. Nessa época, foram 

construídas salas anexas no terreno da escola onde funcionava o antigo 

estacionamento, mesmo local utilizado nos anos 90 para a realização de festas e 

eventos com a comunidade. 

 

A partir do segundo semestre de 2007, teve início a reforma e ampliação da Unidade 

Escolar, com a construção de seis novas salas de aula, brinquedoteca e biblioteca, 

além de outros espaços. Contávamos então com 16 turmas, distribuídas em 08 

turmas por período, sendo que duas em cada período funcionavam em esquema de 

rodízio. Com a criação das novas salas, a EMEB “Fernando Pessoa” passou a 

atender, a partir de 2008, 22 turmas, sendo 11 em cada período.  

Em 2010 a escola passou a atender turmas do 

infantil III e, de 2011 até 2013, uma turma de infantil 

II (nos dois primeiros anos no período da tarde e, 

em 2013, no período da manhã). Em 2014 

deixamos de atender ao infantil II, e as crianças 

dessa faixa etária passaram a ser atendida pela 

EMEB José Augusto, que tem atendimento integral, 

modo creche. 
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Ainda em 2007 nossa Escola passou por vários 

desafios. Limites e possibilidades foram postos para 

os profissionais que atuam em nossa EMEB. A 

ampliação da escola possibilitou o atendimento de 

parte da demanda reprimida, além de viabilizar o fim 

do rodízio, mas também trouxe outros desafios: 

aumentou- se a quantidade de salas de atividades 

para atendimento de novas turmas, aumentando 

significativamente a quantidade de crianças 

atendidas e, embora tenham sido criados à época dois espaços de uso coletivos 

(biblioteca e brinquedoteca), houve remanejamento do parque para uma área bem 

reduzida em relação à área original e o espaço físico da escola continuou o mesmo. 

Em 2009, num processo constante de busca de alternativas para a otimização dos 

espaços da escola de acordo com as necessidades do trabalho pedagógico, 

remanejamos uma turma de infantil IV que estava ocupando uma sala inadequada 

para o espaço no qual estava montada a brinquedoteca. Esta decisão não foi 

tranquila, uma vez que a desativação da “brinquedoteca” significou a eliminação de 

mais um espaço coletivo, no entanto, as discussões pautaram-se nos seguintes 

aspectos: 

 
✓ O brincar deve estar intrínseco em todas as atividades da criança, portanto, a 

brincadeira simbólica pode ser organizada na sala, na quadra ou em outro 

momento que atenda os objetivos propostos e não apenas em um lugar 

específico; 

✓ O espaço onde estava instalada a turma do infantil IV era inadequado 

(pequeno, pouca ventilação e iluminação) e, assim, estava comprometendo o 

trabalho pedagógico da professora que ocupava essa sala; 

✓ A direção e a coordenação utilizavam o espaço do almoxarifado para a 

realização dos seus trabalhos; 

✓ A Secretaria ocupava um espaço sem janelas com poucas condições de 

atendimento às famílias. 

 
Diante destes aspectos e condições optamos por acomodar a então turma do infantil 

IV numa sala mais adequada para o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos; a 

sala remanescente foi transformada em Secretaria, Direção e Coordenação, mesmo 

local ainda utilizado atualmente. 

 

A proposta foi discutida com o Orientador 

Pedagógico em 2009 e apresentada aos professores 

que manifestaram preocupações em perder o 

espaço, mas não apresentaram objeções diante dos 

argumentos apresentados. 

 

A readequação desta sala de atividade para 
comportar secretaria, diretoria e coordenadoria 
iniciou-se no ano de 2010, assim como outras 
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adequações necessárias, tais como: sistema de 
drenagem do parque; troca e impermeabilização das 
calhas da quadra, do corredor, de telhas quebradas e 
substituição de algumas telhas de barro por telhas de 
vidro, propiciando maior iluminação no corredor das 
salas de aula, readequação de piso da quadra, entre 
outros.  

A antiga secretaria foi, na época, transformada em 
sala de professores e, ao final do ano, decidimos 

fazer novos ajustes: a sala que foi secretaria e sala dos professores passou a ser 
utilizada como despensa de materiais de limpeza, passando a sala dos professores 
a ser junto com o almoxarifado. 

Além de abrigar, em 2009, a Plenária da região para a elaboração do Plano Plurianual, 
nossa escola costuma ser requisitada pelo poder público para realização de encontros 
e eventos com a comunidade. Em 2010 e em 2012, por exemplo, realizamos parceria 
com a Secretaria de Cultura na realização de uma peça teatral, em um sábado, para 
a comunidade local. No primeiro trimestre de 2012, nossa escola foi palco da Pré-
Conferência Municipal da Saúde. 

Também em 2012, nossa Escola abrigou a Plenária Preparatória para as Plenárias do 
Planejamento Plurianual, na qual representantes do Conselho de escola e da Equipe 
de Gestão de nossa EMEB tiveram participação ativa, por deliberação do Conselho 
de Escola, com o intuito de chamar atenção dos representantes do governo para as 
condições precárias do prédio Escolar e, ainda, reivindicar a reforma do espaço físico 
que havia sido prevista para o segundo semestre de 2012. 

É comum a escola também ser requisitada para realização de assembleias de 
associações de moradores, bem como reuniões do poder público com a comunidade. 

Em 2011, reorganizando a área administrativa, passamos a utilizar uma única sala 
para trabalho da coordenação pedagógica e da direção escolar. A secretaria 
permaneceu no mesmo espaço e a sala vaga passou a ser usada como sala de 
reuniões e de acolhimento, eventualmente utilizada também para lanches rápidos por 
parte de funcionários. 

A partir de 2012, estavam previstas novas mudanças no espaço escolar, que 
compreenderiam algumas adequações e reformas dos espaços indicadas como 
necessárias pela equipe escolar e/ ou pela própria Secretaria de Educação, a partir 
das vistorias realizadas por equipe técnica da SE. Entre as adequações e reformas 
previstas, estavam: revisão da fiação elétrica da escola; pintura geral; ampliação das 
canaletas de escoamento de água na quadra, com substituição das grelhas  de  ferro  
por alvenaria; manutenção das portas de alumínio, que foram trocadas ainda em 
2011, mas frequentemente apresentam problemas; 
troca de pisos; troca de todas as telhas; substituição 
de caixa de água; substituição parcial da areia do 
parque por piso emborrachado; criação de um 
tanque de areia; adequação do espaço do pergolado 
para atividades das crianças; entre outros.  

Alguns destes serviços, e outros complementares 
que visavam, entre outros objetivos, eliminar 
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problemas de infiltração de água de chuva e 
alagamentos em salas de atividades e outros espaços, 
foram executados ao final de 2013 e continuaram 
passando por ajustes em meados de 2014. 

Entre os serviços executados ainda em 2014, estão: 
nivelamento do piso da quadra; troca de grelhas e 
ampliação de canaletas de escoamento de água na 
quadra; substituição parcial de fiação elétrica; 

substituição de caixas de eletricidade (na atual secretaria); troca de cobertura da 
entrada da escola; drenagem do parque e colocação de areia; substituição completa 
de luminárias; substituição parcial de telhas de barro por telhas de brasilit; pintura 
parcial da escola (apenas alguns espaços internos); ajustes nas calhas do corredor; 
adequação de banheiro para deficientes físicos, com colocação de cuba para banho; 
reforma da área administrativa (eliminação do forro, pintura). 

Os alagamentos  nas  salas  da  quadra  foram  resolvidos,  porém  ainda persistem 
problemas de infiltrações no corredor do anexo em algumas salas de atividades, 
decorrentes do transbordamento de calhas – estas infiltrações, além de causarem 
danos ao piso e à estrutura física da escola, danificam atividades e materiais e 
acabam por colocar em risco a segurança das crianças, devido ao piso ficar molhado 
– no presente ano (2019) novas intervenções estão sendo  realizadas   via  empresa   
contratada  pela Associação de Pais e Mestres. 

Considerando reivindicações da comunidade, ao longo dos anos temos buscado 

progressivamente ampliar a participação dos pais e responsáveis nos colegiados 

(Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres) e através da realização de 

festas e eventos na Unidade Escolar.  

Assim, realizamos, em junho de 2008, a Festa da Comunidade, em 2009 a Festa da 

Diversidade Cultural, em 2010 a Festa da Família, em 2011 intersalas com as famílias 

e a Festa dos Povos, com apresentações e atividades para as crianças e suas 

famílias. Em 2012, apresentação de Teatro produzido pela equipe escolar e uma 

vivência em artes envolvendo a participação das famílias com as crianças e, nos 

segundos semestres destes anos todos (a partir de 2009), a mostra cultural – com 

apresentação das atividades produzidas pelas crianças durante o ano letivo. Em 

alguns destes anos, realizamos o Sarau em homenagem ao aniversário da escola e 

a Semana da Educação (em período noturno) com oficinas, debates, palestras, 

vivências, cineminha, apresentações artísticas e 

culturais (em parceria com a Fundação Criança e 

a Sociedade Amigos de Bairro). Todos estes 

eventos foram com caráter comunitário e sem fins 

de arrecadação financeira. 

No primeiro semestre de 2013, em razão de 

ocorrências de casos de Meningite em nossa 

região, realizamos no período noturno um encontro 

formativo em parceria com a UBS local e a EMEB “José Augusto Oliveira Santos”. 
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Neste encontro as famílias usuárias de nossa escola e da creche 

puderam esclarecer dúvidas e aprofundar seus conhecimentos sobre 
a doença. 

Em 2015, realizamos em junho o Festival de Brincadeiras, 
atividade que envolveu a participação das crianças e das 
famílias, com apresentação de brincadeiras diversas 
aprendidas pelas crianças e vivências pelas famílias e no final 
do ano, também com a presença das famílias, realizamos a 

Mostra Cultural, com exposição das atividades produzidas 
pelas crianças ao longo do ano letivo. 

As avaliações da comunidade (disponíveis em arquivo na direção 
da escola) a respeito destes dois eventos nos propiciaram elementos 

para refletir sobre as nossas propostas, tanto no sentido de aprofundar 
algumas estratégias mais interativas (utilizadas no Festival de Brincadeiras), como no 
sentido de rever nossas práticas com relação às exposições de atividades e de 
aprofundar nossos estudos e as discussões com as famílias a respeito do currículo da 
Educação Infantil. O processo de construção destes eventos colocou em discussão 
concepções e compreensões muitas vezes divergentes, tanto na equipe escolar 
como também entre os pais e responsáveis, provocando momentos de intenso 
debate a respeito dos princípios e dos objetivos da escola. 

A experiência tem demonstrado que as festas e eventos que temos realizado com a 
participação da comunidade, além de possibilitar a afirmação de identidades culturais 
e sociais, constituem-se em momentos estratégicos e fundamentais para a 
socialização de conhecimentos, a aproximação e o estreitamento das relações entre 
escola e comunidade e possibilitam a valorização e o reconhecimento da importância 
da EMEB “Fernando Pessoa”. 

Ao final de 2016, a partir das avaliações realizadas pela equipe escolar, concluímos 
ser necessário manter a secretaria em um local exclusivo (constatamos que a área 
anterior, que dava acesso à diretoria e à sala de reunião e acolhimento, acabava por 
prejudicar o trabalho das oficiais justamente por ser local de passagem) - passamos 
a secretaria definitivamente para o local original, abrindo um guichê para atendimento 
rápido ao público.  

A sala das professoras passou a ser no local antes utilizado pela secretaria e os 
demais espaços permaneceram os mesmos. Posteriormente, ao final de 2018 e 
início de 2019, considerando avaliação   da   equipe   escolar,   que   indicava   a 
necessidade de ter um espaço reservado de uso das educadoras, em que pudessem 
trabalhar com mais tranquilidade e pudessem fazer lanche rápido, com um ambiente 
menos barulhento, foram feitas novas adequações no espaço, criando-se uma sala 
exclusiva para as educadoras com uma copa anexa. 

Pensando em melhor atender e buscando a 
qualidade e o direito de cada criança, ainda em 2017 
foi comprado e instalado no pergolado uma balança 
adaptada para cadeirante, que acomoda a cadeira de 
rodas e o adulto na brincadeira.  

Em 2019, para que todas as crianças da turma 
brinquem no mesmo espaço, o balanço adaptado 
está sendo reinstalado no parque, que também passou por novos serviços de 
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drenagem, complementação de areia e colocação de alambrado para proteção das 
crianças, além de ter sido feita a substituição completa dos brinquedos, com a 
colocação de brinquedos de madeira. 

Estrutura física 
 

A EMEB Pessoa tem uma estrutura física totalmente 

horizontalizada, acessível a cadeirantes e pessoas com 

mobilidade reduzida. Sua área total é de cerca de 2230 

m², distribuída em: 

 

11 salas de atividades das turmas, com capacidade de 

atendimento entre 28 a 32 crianças; 

(uma das salas, devido ao tamanho reduzido, comporta 
até 24 crianças); 

 
✓ Biblioteca interativa adaptada; 
✓ Parque de areia (descoberto), com cerca de 60 m² - comportando 01 

turma por vez; 

✓ Quadra (pátio), com uso para até duas turmas ao mesmo tempo durante as 

atividades de rotina diária e para uso coletivo com crianças e famílias em 

sábados letivos; 

✓ Refeitório com capacidade relativa para até três turmas ao mesmo tempo; 
✓ Cozinha com despensa e banheiro anexo de uso exclusivo das cozinheiras; 
✓ Almoxarifado para guarda de materiais pedagógico de uso coletivos, produtos 

de limpeza e outros equipamentos; 

✓ Sala de educadores, com copa para uso das/os educadoras/es;  

✓ 04 banheiros para adultos (um feminino ao lado da sala da/os educadoras/es, 

um unissex ao lado da secretaria, outro feminino no corredor do prédio anexo 

e outro exclusivo de uso da equipe escolar, com chuveiro); 

✓ Dois banheiros para meninas (um na quadra e outro no corredor do prédio 

anexo), totalizando nove células com privadas para uso individual das crianças e 

dez torneiras – todas com água filtrada; 

✓ Dois banheiros masculinos (um na quadra e outro no corredor do prédio 

anexo), totalizando nove células com privadas para uso individual das crianças 

e dez torneiras – todas com água filtrada; 

✓ Duas pias para higiene bucal e de mãos e com torneiras com filtros para beber 

água (uma na quadra e outra no corredor do prédio anexo, totalizando dez 

torneiras – todas com água filtrada; 

✓ Pergolado com uma pia com três torneiras e jardim – neste local, as crianças 

podem fazer suas produções artísticas ao ar livre, ouvir histórias e participar 

✓ de outras atividades propostas pelas/os professoras/es; 
✓ Secretaria com guichê e espaço que comporta duas oficiais de escola e, ainda, 

possibilidade de atender duas pessoas ao mesmo tempo nos casos de matrícula; 

✓ Sala da equipe gestora; 

✓ Sala de reunião e acolhimento, para atendimento reservado de famílias, 

educadoras/es.
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Fernando Pessoa, patrono de nossa escola 

Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em 13 de 

junho de 1888 em Lisboa. Em 1893 morre seu pai e em 

1894, seu irmão, Jorge. No ano seguinte, sua mãe casa-

se com João Miguel Rosa, cônsul português em Durban, 

na África do Sul. Em 1896, a família parte para Durban 

onde Fernando Pessoa estuda e aprende o inglês. Em 

1905, ele regressa definitivamente a Lisboa, com intenção 

de se inscrever no Curso Superior de Letras. Lê 

Shakespeare, Wordsworth e filósofos gregos e alemães. 

Toma contato com a poesia francesa, especialmente a de Baudelaire e lê os poetas 

portugueses Cesário Verde e Camilo Pessanha. Em 1907, abandona o curso superior 

e monta uma tipografia que mal chega a funcionar. No ano seguinte, começa a 

trabalhar como correspondente estrangeiro em casas comerciais, profissão que 

exerceu até a morte. Pessoa escolhe uma vida discreta, mas livre, sem obrigações 

fixas, nem horários. 

Em 1912, Pessoa inicia sua colaboração na revista A Águia. Inicia correspondência 

com Mário de Sá-Carneiro que, de Paris, manda a Pessoa notícias do Cubismo e do 

Futurismo. Pessoa escreve, em inglês, o poema Epithalamiun e, em português, o 

drama O Marinheiro. Vai elaborando o projeto de vários livros e traz um novo 

movimento: o Paulismo, tudo isso no ano de 1913. 

No ano seguinte, publica Paúis, sob o título de Impressões do Crepúsculo e 

aparecem os heterônimos*: Alberto Caeiro e seus discípulos Ricardo Reis e Álvaro 

de Campos. Fernando Pessoa compõe Ode Triunfal, encaminhando-se para o 

Sensacionismo e para o Futurismo, sob o heterônimo de Álvaro de Campos. Compõe 

ainda Chuva Oblíqua (poesia ortonímica), delineando o Interseccionismo. Em 1915, 

surge a revista Orpheu, marco do Modernismo em Portugal. O primeiro número, 

dirigido por Luís Montalvor e Ronald de Carvalho, publica os poemas Ode Triunfal e 

Opiário (Álvaro de Campos) e O Marinheiro (Fernando Pessoa). No segundo número, 

saem Chuva Oblíqua e Ode Marítima.  

No mesmo ano, Fernando Pessoa inicia-se no esoterismo, traduzindo um Tratado de 

Teosofia. Em 1919, escreve Poemas Inconjuntos, assinados por Alberto Caeiro, 

apesar de este ter morrido em 1915.  

Em 1920, Pessoa passa a morar com sua mãe, que 

regressara viúva, da África do Sul. Ela falece em 1925. Cinco 

anos depois, Pessoa escreve mais poemas, assinados por 

seus heterônimos. Em 1934, publica Mensagem, livro de 

poemas de cunho místico-nacionalista, única obra em 

português publicada em vida.  

Em 1935, no dia 30 de novembro, no Hospital São Luís, em 

Lisboa, morre Fernando Pessoa.Os principais heterônimos de 

http://educacao.uol.com.br/biografias/william-shakespeare.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/charles-baudelaire.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0%2C5387%2C1845-biografia-9%2C00.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0%2C5387%2C1845-biografia-9%2C00.jhtm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/cubismo-arte-sob-nova-perspectiva.htm
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Fernando Pessoa são: Alberto Caeiro, nascido em Lisboa em 16 de abril de 1889 – o 

mais objetivo dos heterônimos. Busca o objetivismo absoluto, eliminando todos os 

vestígios da subjetividade. É o poeta que se volta para a fruição direta da Natureza; 

busca "as sensações das coisas tais como são". Opõe- se radicalmente ao 

intelectualismo, à abstração, à especulação metafísica e ao misticismo. Neste 

sentido, é o antípoda de Fernando Pessoa "ele-mesmo", é a negação do mistério, do 

oculto. Coerente com a posição materialista, antiintelectualista, adota uma linguagem 

simples, direta, com a naturalidade de um discurso oral. Os versos simples e diretos, 

próximos do livre andamento da prosa, privilegiam o nominalismo, a "sensação das 

coisas tais como são". É o menos "culto" dos heterônimos, o que menos conhece a 

Gramática e a Literatura. Mas, sob a aparência exterior de uma justaposição arbitrária 

e negligente de versos livres, há uma organização rítmica cuidada e coerente. Caeiro 

é o abstrador paradoxalmente inimigo de abstrações; daí a secura e pobreza lexical 

de seu estilo. 

Ricardo Reis, nascido no Porto em 19 de setembro de 1887 - representa a vertente 

clássica ou neoclássica da criação de Fernando Pessoa. Sua linguagem é contida, 

disciplinada. Seus versos são, geralmente, curtos, tendendo à vernaculidade e ao 

formalismo. Tem consciência da fugacidade do tempo; apoia-se na mitologia greco- 

romana; apresenta-nos uma musa (Lídia) e, filosoficamente, é adepto do estoicismo 

e do epicurismo (saúde do corpo e da mente, equilíbrio, harmonia) para que se possa 

aproveitar a vida, mas sem exageros, sossegadamente, porque a morte está à 

espreita. Médico que se mudou para o Brasil. 

Álvaro de Campos, nascido no Porto em 19 de setembro de 1887 - é o lado "moderno" 

de Fernando Pessoa, caracterizado por uma vontade de conquista, por um amor à 

civilização e ao progresso, por uma linguagem 

de tom irreverente. Essa modernidade tem ligações claras com o cosmopolita Cesário 

Verde, com Walt Whitman e com o Futurismo. Sentindo e intelectualizando suas 

sensações (sentir e pensar), Campos percebe a impossibilidade de não pensar, 

observa criticamente o mundo e a si próprio, angustiando-se diante do tempo 

inexorável e do absurdo da vida. Apresenta-se como o engenheiro inativo, 

inadaptado, inconciliado, com consciência crítica. 

 

Fonte: 

http://educacao.uol.com.br/biografias/fernando-

pessoa.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/biografias/fernando-pessoa.htm
http://educacao.uol.com.br/biografias/fernando-pessoa.htm
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II – CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E DIRETRIZES GERAIS 

 

Escola 

A escola – espaço e tempo de articulação de saberes e 

possibilidades, de relação social e intervenção humana – é local 

privilegiado de aquisição e construção de conhecimento, de 

formação cidadã e exercício de direitos. A nossa escola, 

enquanto instituição de Educação Infantil, em consonância 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, assume a responsabilidade de: 

 
✓ Oferecer condições e recursos para que as crianças 

usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 

✓ Compartilhar e complementar a educação e cuidado 

das crianças com as famílias; 

✓ Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto 

à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

✓ Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; 

✓ Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 

com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e o rompimento 

de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, 

regional, linguística e religiosa. 

As nossas ações educativas pautam-se pelos princípios da inclusão, laicidade, 

pluralidade e gratuidade, efetivando a escola como espaço público que busca a 

ampliação da coletividade e o reconhecimento de todos – crianças e adultos – como 

sujeitos de direitos e de deveres – sujeitos diferentes que estão no mesmo espaço 

público em que se deve levar em conta o que todos pensam. 

O trabalho coletivo requer respeito às diferenças e aceitação da decisão da maioria, 

ainda que haja discordâncias individuais. Em outras palavras, não tem que renunciar 

ao que se pensa individualmente, mas sim agregar o que pensa ao coletivo, tendo 

como elemento de coesão os objetivos, princípios e 

diretrizes deste Projeto Político- Pedagógico. 

Ao reconhecer a escola enquanto espaço público, 

gratuito, laico e inclusivo, estamos afirmando que: a 

EMEB Fernando Pessoa é local da diversidade de 

gêneros e culturas, da pluralidade de ideias, crenças 

e valores, em que respeitamos o direito individual à 

liberdade de consciência e de crença, sem privilegiar 
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manifestações religiosas ou culturais; no 

planejamento e desenvolvimento das atividades e 

projetos, cuidamos para que seja possível a 

participação e a aprendizagem de todas as crianças 

considerando as necessidades de adaptações e 

adequações em razão de necessidades 

educacionais especiais; cuidamos para não criar 

mecanismos que restrinjam ou impeçam a 

participação plena das crianças e famílias; em que 

as propostas não envolvem cobranças de contribuições financeiras, nem solicitações 

de materiais que tenham custo financeiro às famílias, nem caracterizam orientação 

religiosa, doutrinária ou político-partidária; não realizamos vendas e promoções com 

fins a angariar recursos financeiros junto à comunidade escolar, pois o financiamento 

de nossa escola é público. 

 

A escola deve ser espaço de humanização, o que requer sensibilidade para acolher 

as questões trazidas pelas pessoas, sem perder de vista que toda a organização 

escolar deve ser volt/ada para o atendimento prioritário das crianças e para a garantia 

dos seus direitos. Educar crianças em seus três, quatro, cinco ou seis anos de vida é 

uma tarefa complexa, pois requer estar sempre atento às suas peculiaridades. 

Criança 

A criança – sujeito de direitos e ser humano em desenvolvimento – aprende 

essencialmente por meio das brincadeiras, na interação com os colegas e com os 

adultos com quem convive e se relaciona. No processo ensino-aprendizagem, 

cumpre função ativa, sendo capaz de intervir na realidade e no próprio processo 

educativo. As crianças são seres humanos com poucos anos de vida, que se 

inseriram há pouco tempo ou estão sendo inseridos em novos e mais amplos grupos 

sociais; que necessitam de maior mediação para se apropriarem da cultura, das 

linguagens e dos conhecimentos que os ajudarão a se relacionar e conviver com 

autonomia com o mundo e com as pessoas; é nesse 

convívio e nessa interação que a criança vai constituindo a 

sua personalidade e a sua identidade, isto é, vai 

aprendendo sobre si mesma, sobre seu modo de pensar, 

seus gostos, suas potencialidades. 
 
Enquanto sujeitos em desenvolvimento, necessitam de 

cuidados e educação em relação à higiene pessoal, à 

alimentação, à saúde etc. Por estarem se apropriando das 

múltiplas linguagens e não as dominar plenamente, temos 

o cuidado em não utilizar figuras de linguagem no diálogo 

com as crianças. 
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Educador/ Educadora e interação com crianças e adultos 

Compreendemos que todos os profissionais e demais 

envolvidos direta e indiretamente na ação escolar, 

bem como professores, famílias e crianças são sujeitos 

do processo educativo, construtores de sua história e 

da história de nossa escola. 

Consideramos também que todos os adultos que 

atuam na EMEB Fernando Pessoa são educadores, 

cada qual com sua função ou cargo específico, e com responsabilidades 

compartilhadas em relação aos cuidados, à educação e à proteção e atendimento 

integral das crianças. 

A postura de educador não se restringe ao trato com as crianças, devendo estender- 

se também a todos os que fazem parte da comunidade escolar, prestam serviços à 

U.E. ou que apenas buscam informações. Para que possamos construir uma relação 

de confiança e de efetiva parceria, devemos ter uma postura profissional respeitosa, 

realizando as orientações necessárias e os encaminhamentos pertinentes o mais 

claramente possível. 

Em grande parte, o modo como as pessoas nos tratam depende das nossas próprias 
ações em relação a elas. Atitudes inflexíveis e rígidas geralmente incomodam, ainda 
mais se os motivos não são bem fundamentados ou são improcedentes, isto é, não 
são justos – isso pode gerar quebra de confiança, diminuir ou impedir a formação de 
vínculos e, assim, causar conflitos desnecessários.  

Tomando como referência Paulo Freire – para quem “não há docência sem discência” 

(2000, p. 23) – e considerando Paro (2003) e Arroyo (2000) – segundo os quais, 

respectivamente, os professores são os educadores por excelência e, por isso, é 

necessário resgatar a centralidade da relação professor-criança, compreendemos 

que “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua reconstrução” (FREIRE, 2003, p. 25).  

Nessa perspectiva, o professor assume o papel de mediador, estimulando a 

criatividade e curiosidades naturais da criança na busca e construção do 

conhecimento, organizando diferentes 

ambientes onde haja momentos para 

propor e realizar escolhas, favorecendo 

uma relação onde a afetividade, o 

respeito mútuo e a confiança prevaleçam, 

proporcionando a troca de ideias, 

valorizando os conhecimentos prévios e 

as necessidades individuais e coletivas. 

Desse modo, a organização das 
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atividades, dos espaços e tempos deve ser pensada a fim de facilitar às crianças o 

direito de ir e vir, a interação com os pares e o respeito às suas individualidades; as 

crianças devem participar da rotina escolar por meio do diálogo, mediadas pelos 

professores, e opinando desde as regras de convivência e combinados da sala às 

atividades e projetos que serão realizados pelas turmas. 

Quando os adultos observam situações de desrespeito, acolhem as crianças e levam 

o caso ao conhecimento da equipe de gestão, que conversa com os adultos 

envolvidos, faz orientações, acompanhamentos e outros investimentos formativos – 

coletivos e individualmente; quando necessário, a equipe de gestão encaminha o 

caso ao Conselho Tutelar e à Secretaria de Educação. 

Em respeito à individualidade e dignidade da criança é que também procuramos 

chamá-las sempre pelo nome, combatemos o uso de apelidos realizando 

intervenções imediatas sempre que presenciamos estes tipos de atitudes e, quando 

precisamos conversar entre adultos sobre uma criança, evitamos conversar na 

presença dela. 

Acreditamos que as relações educativas devem ser efetivadas pelo predomínio do 

exercício do diálogo no sentido de ouvir as crianças e ajudá-las a lidar com seus 

sentimentos e compreender as consequências de suas atitudes. A mediação entre as 

interações das crianças é uma prática corrente realizada pelas professoras e demais 

adultos. Através da mediação, proporcionam a troca de ideias, brincadeiras e 

atividades entre elas e as ajudam a elaborar soluções para os problemas e conflitos. 

Aprendizagem 

Acreditamos que: 

✓ Toda criança é capaz de aprender; 

✓ Toda interação resulta em aprendizagem; 

✓ A aprendizagem ocorre em um movimento não linear; 

✓ Aprendizagem é um processo contínuo e sem retrocessos. 

Nesta perspectiva, entendemos que o processo de 

aprendizagem envolve aspectos físicos, afetivos, 

emocionais e cognitivos, bem como características 

individuais e os contextos sociais em que cada 

criança está inserida, cabendo à equipe escolar criar 

um espaço acolhedor que propicie oportunidades 

para que a criança tenha condições de exercitar o 

pensamento, a escolha, a tomada de decisões, a 

interação com o grupo e a construção da autonomia. 

A interação da criança com seu grupo, com as crianças e com os adultos ocorre 

constantemente em todos os momentos da rotina, propiciando a troca de 

experiências, estratégias e ideias – assim, as crianças aprendem os conteúdos 

próprios da educação infantil, aprendem a ser e a conviver em grupo, isto é, aprendem 
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a ser companheiras, aprendem a compreender as suas (e 

as dos colegas) emoções e sentimentos, aprendem a 

compartilhar. 

Ao educador cabe propiciar situações que estimulem e 

ampliem as aprendizagens e o desenvolvimento, que 

ocorrem dentro de um contexto que envolve interesses e 

significados, tendo como eixos norteadores as interações 

e a brincadeira. 

Cabe ao educador conhecer seu grupo, ouvi-lo e coletar 

dados para oferecer propostas de qualidade, que envolva 

o grupo, ampliando repertórios e possibilitando as reflexões, os desafios e – conforme 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil, garantir experiências 

que: 

✓ Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança; 

✓ Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical; 

✓ Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 

textuais orais e escritos; 

✓ Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; 

✓ Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais 

e coletivas; 

✓ Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 

saúde e bem-estar; 

✓ Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo 

e conhecimento da diversidade;  

✓ Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, 

ao tempo e à natureza; 

✓ Promovam o relacionamento e a interação 

das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e 

gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

✓ Promovam a interação, o cuidado, a 

preservação e o conhecimento da 
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biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim 

como o não desperdício dos recursos naturais; 

✓ Propiciem a interação e 

o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; 

✓ Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, 

computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos 

tecnológicos e midiáticos. 

A aprendizagem, que não ocorre simplesmente a partir do 

que o adulto julga mais “simples” para o mais “complexo” 

promove mudança, propicia o desenvolvimento e a necessidade de a criança se 

aprimorar em novos conhecimentos. Quando efetivamente há aprendizagem, o 

conteúdo aprendido não é esquecido. 

Autonomia e papel dos conflitos na aprendizagem e no desenvolvimento 

Constance Kamii, referindo-se aos estudos de Piaget, define que autonomia é mais 

do que o simples direito de decidir: “autonomia é capacidade de tomar decisões em 

dois campos. No campo moral, refere-se a decidir entre o que é certo e errado. No 

campo intelectual, decidir entre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, levando 

em consideração fatos relevantes, independentemente de recompensa e punição”. 

O oposto da autonomia é a heteronomia, que é reforçada pela prática da recompensa 

e da punição, isto é, o estímulo para que as crianças se comportem de certo modo a 

partir dos chamados reforços positivos (recompensas, quando o comportamento e/ou 

resposta são as desejadas pelo adulto) ou dos reforços negativos (punições, quando 

o comportamento e/ou respostas não são as esperadas). 

A prática da punição e da recompensa, que se tornou parte da cultura educativa 

brasileira, está relacionada a uma concepção autoritária que não reconhece a criança 

como capaz de pensar e intervir no mundo, isto é, como sujeito, e historicamente 

encontrou espaço no ambiente escolar, na educação pré-escolar e, assim, também 

em nossa escola. 

Progressivamente, estas práticas foram perdendo espaço na cultura escolar, à 

medida que ocorreram avanços em relação aos 

conhecimento s sobre os processos de aprendizagem – 

propiciados pelas pesquisas de estudiosos da educação, 

tais como Jean Piaget, Alexander Vigotsky, Henri Wallon e 

outros – e à medida que ocorreram avanços nas políticas 

para a infância que, a partir da promulgação da Constituição 

Federal, passaram a tratar a criança como sujeito de 

direitos e ocasionaram mudanças nas políticas 

educacionais tanto em relação à legislação quanto em 

relação ao currículo da educação pré-escolar. 
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De um modo geral, a cultura da recompensa e da 

punição e a visão da criança como incapaz foram 

superadas em nossa escola, mas é preciso ficarmos 

alertas para identificar e combater reflexos dessa 

cultura e de concepções ultrapassadas sobre a 

infância. 

Na elaboração e condução das atividades escolares, 

as reflexões sobre estas questões precisam estar 

presentes, considerando-se, ainda, as características (cognitivas, biológicas, 

psicossociais) do público-alvo envolvido nas atividades, isto é, das crianças de 3, 4, 5 

e 6 anos. 

Compreendemos a autonomia como uma capacidade a ser aprendida pelas crianças 

e como um princípio orientador de nossas ações, isto é, não se possibilita a construção 

da autonomia nem por meio de práticas autoritárias, nem por meio de práticas 

espontaneístas.  

A construção da autonomia, que diz respeito à constituição da identidade dos sujeitos, 

requer planejamento, estratégia, observação, avaliação – isto é, requer 

intencionalidade educativa; pressupõe que os adultos reconheçam as crianças como 

pessoas em desenvolvimento, sejam tolerantes com suas ações, sem deixar de 

orientá-las sobre as condutas socialmente aceitáveis, mas sempre com muito respeito 

e ajudando-as a compreender o mundo, a si próprias, a superar suas dificuldades e 

concretizar as diversas aprendizagens possíveis. 

Para tanto, é preciso levar em conta as características individuais das crianças e 

valorizar, por meio de elogios, as suas conquistas e realizações, evidenciando as 

consequências positivas das boas ações realizadas pela criança, privilegiando o 

diálogo, buscando manter contato visual e permanecer na mesma altura das crianças 

nos momentos de intervenções específicas para solução de conflitos. 

Conflitos fazem parte da convivência humana, do processo de construção de 

identidades e podem ser oportunidades para que o educador contribua para o 

desenvolvimento psicossocial da criança, para a aprendizagem do diálogo, da 

autonomia, bem como para o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. 

Por isso, na busca pela superação dos conflitos o educador deve sempre ter postura 

mediadora, pautar-se pelos princípios e pelos objetivos educativos, considerar a faixa 

etária, o desenvolvimento cognitivo da criança, 

garantindo o respeito integral, o direito à participação 

da criança em todas as atividades previstas na rotina 

e buscando fortalecer, ou restabelecer, os vínculos 

entre crianças e crianças e crianças e adultos. 

Retirar a criança de uma atividade é uma situação de 

exceção e medida contingencial para evitar que a 
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criança coloque a si ou a outros em situações de 

riscos, após esgotadas todas as possibilidades de 

diálogo. 

Quando uma criança persiste em alguma atitude 

prejudicial a ela ou às demais crianças, como por 

exemplo, quando no parque, insiste em jogar areia no 

rosto das demais crianças, esgotadas todas as 

intervenções possíveis da professora (conversa com 

a criança, orientação, sugestão de outras brincadeiras, propor que brinque com outras 

crianças, envolvimento da professora direto na brincadeira com a criança, como forma 

de ensinar possibilidades de brincadeiras saudáveis...) – pode-se distanciá-la 

temporariamente da brincadeira para mostrar como as demais crianças estão 

brincando, conversando com ela para ajudá-la a compreender as consequências de 

suas atitudes (pode ferir ou sujar os amigos, por exemplo), indagar se ela se considera 

capaz de brincar de maneira mais adequada e possibilitar que a criança reveja a sua 

atitude na prática, possibilitando-a retornar à brincadeira. Neste caso, não estamos 

tratando de sanção ou castigo, de colocá-la "para pensar" (que é um eufemismo do 

"castigo"), mas de uma ação educativa, porque não se trata simplesmente de retirar 

a criança da atividade, mas, sobretudo de ajudá-la a refletir e possibilitar que reveja e 

corrija suas atitudes. 

Em situações de conflitos, a mediação do adulto se configura em ações que ajudem a 

criança a compreender os motivos e as consequências de suas atitudes e, para isso, 

o mais eficaz é questioná-la a respeito de suas ações. Dialogando, ouvindo, podemos 

conhecer melhor a criança e seus motivos para suas ações. 

Nas mediações, devemos ter cuidado com as figuras de linguagem, pois além de 

algumas representarem desrespeito a qualquer ser humano (ironia, sarcasmo, por 

exemplo), denotam também desrespeito à criança enquanto sujeito em 

desenvolvimento, haja vista que as crianças não têm acúmulo de conhecimento 

linguístico como os adultos, e muitas vezes interpretam o sentido literal daquilo que 

ouvem – desta forma, a fala da professora, ou do adulto que realiza a intervenção, 

deve ser clara e objetiva, até mesmo porque as crianças observam e reproduzem 

tanto nossas falas quanto nossas posturas.  

É importante investigar quais os motivos tendo em vista que para resolver um conflito 

ou um problema não há soluções prontas. 

Questionar exercita o pensar. 

Algumas professoras, diante de conflitos entre as 

crianças, apontam alternativas para que elas optem 

pela melhor solução – esta é uma forma de oferecer 

referências para que as crianças aprendam a 

construir soluções para os conflitos, aprendam a 

conviver em grupo e desenvolvam sua autonomia – 

mas para que estes aprendizados se efetivem cada 
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vez mais plenamente, também é importante estimular 

as crianças a pensarem em outras soluções 

possíveis. 

De qualquer forma, é preciso estar atento para que 

as soluções sejam justas e coerentes com os 

princípios e objetivos educativos, isto é, respeitem a 

criança em sua integralidade e em seus direitos, 

fortaleça os vínculos etc., que contribuam com o 

avanço do pensamento da criança e sejam adequadas à faixa etária. Assim 

considerada, a ação mediadora não é apenas uma estratégia dentro de um processo 

de construção da identidade da criança, é um princípio. 

É necessário considerar, por exemplo, que, numa disputa por brinquedos, muitas 

vezes a criança quer não o brinquedo em si, mas a mesma sensação do outro 

enquanto brinca e, devido aos recursos linguísticos ainda em fase de dominação, nem 

sempre consegue expressar verbalmente seus sentimentos e suas intenções. O 

conflito pode ser um momento de construção do pensamento, um momento 

potencialmente educativo, mais uma possibilidade para o adulto ajudar a criança a 

refletir, a elaborar seu pensamento, a aprender a conviver e a construir sua identidade. 

É importante ter clareza de que o conflito não se evita simplesmente tirando a criança 

da situação, porque a manifestação de raiva (a briga, o choro, o bater...) é apenas 

expressão prática do conflito que se dá no plano interior, psicológico, por isso, a não 

mediação, ou a intervenção inadequada, pode tanto apenas camuflá-lo quanto 

potencializá-lo, gerando ansiedade no grupo e nos educadores. 

Atuação da Equipe de Gestão 

Fundamentalmente, o papel da direção escolar, representada nesta escola pelas 

figuras do diretor escolar, da vice-diretora e da coordenadora pedagógica é o de 

contribuir para a implementação do Projeto Político-Pedagógico, articulando os 

diversos segmentos profissionais atuantes na Unidade Escolar, as crianças, os pais, 

responsáveis e demais sujeitos e instituições da comunidade local que possam 

também contribuir para a qualidade da educação.  

A administração escolar passa pelas atividades específicas da direção escolar 

(Equipe de Gestão), porém é mais ampla do que ela, uma vez que a administração 

escolar é constituída por outras instâncias 

consultivas e deliberativas, como Associação de Pais 

e Mestres e o Conselho de Escola, bem como envolve 

discussões e decisões em outros espaços, tais como 

Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo, as 

Reuniões Pedagógicas e reuniões com os 

profissionais do quadro do apoio educativo, 

operacional e administrativo. Assim, 

compreendemos que a administração da escola deve 
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buscar – por princípio e por estratégia – a cogestão, 

compartilhando (no que não for privativo à equipe de 

gestão) as decisões e as responsabilidades com os 

segmentos constitutivos da comunidade e da 

equipe escolar. 

Compreendemos que a administração possui 

múltiplas dimensões, entre as quais (mas não 

somente): o uso dos meios mais adequados e 

econômicos para atingir as finalidades estabelecidas coletivamente e, principalmente, 

a “coordenação do esforço humano coletivo” (PARO 2003). Tomamos como base que 

“a administração escolar se configura, antes do mais, em ato político, na medida em 

que requer sempre uma tomada de posição”. A ação educativa e, consequentemente, 

a política educacional em qualquer das suas feições não possuem apenas uma 

dimensão política, mas é sempre política, já que não há conhecimento, técnica e 

tecnologias neutras, pois todas são expressões de formas conscientes ou não de 

engajamento. (DOURADO, 2003, p. 82). 

Assim sendo, comprometida com a prática pedagógica e existindo em função desta, 

a administração escolar, enquanto esforço humano coletivo para a consecução dos 

fins educacionais deve propiciar meios para que não apenas a rotina burocrática 

aconteça de modo a favorecer a prática pedagógica, como também proporcione a 

reflexão dessa prática, criando condições concretas para a atuação cooperativa dos 

diversos segmentos atuantes na Escola, articulando-os, coordenando- os e 

viabilizando recursos para o sucesso de suas ações, de modo a beneficiar, com total 

prioridade, o desenvolvimento educacional e integral das criança.  

Essa perspectiva relaciona-se diretamente com a concepção de formação continuada, 

e, neste contexto, a equipe de gestão deve ter papel organizador e mediador, 

propondo reflexões teóricas e tematizações das práticas dos diferentes sujeitos que 

atuam na escola, acompanhando e contribuindo com o aprimoramento dos 

conhecimentos e das práticas, organizando e sistematizando as discussões e 

propondo estratégias específicas e instrumentos de avaliação no percurso formativo 

dos diferentes segmentos.  

Neste sentido, as ações da Equipe de Gestão terão caráter essencialmente formativo, 

sem prejuízo de ações administrativas e outras pertinentes às atribuições específicas 

da direção e coordenação pedagógica, tendo o diálogo como estratégia de construção 

coletiva, pautando-se pelos objetivos, princípios 

e diretrizes fundantes deste Projeto Político-

Pedagógico. 
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Formação continuada 

A formação continuada tem como princípio 

aprimorar a prática pedagógica, buscando 

construir um processo de ensino- aprendizagem 

com intervenções alinhadas às concepções, 

princípios e diretrizes do Projeto Político-

Pedagógico, sempre considerando a criança em 

suas peculiaridades, faixa etária, suas 

necessidades e modos específicos de ser, 

conviver e de aprender; como sujeito de seu 

processo de aprendizagem, sujeito histórico e de direitos. 

Considerando que o conhecimento tem um caráter transitório a melhoria das práticas 

educativas exige constante aprimoramento teórico, o que passa, entre outras coisas, 

pelo reconhecimento de cada um sobre seus saberes e concepções e a reflexão sobre 

a própria atuação profissional a partir dos diversos contextos e das diferentes funções 

exercidas pelos profissionais na escola. 

Acreditamos que o reconhecimento das próprias concepções e o aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos por si só são insuficientes para que ocorram as 

aprendizagens necessárias às mudanças das práticas educativas, por isso é preciso 

estabelecer um diálogo entre os estudos teóricos propostos e as ações educativas 

que efetivamente são realizadas em nossa Escola. 

As aprendizagens são efetivas quando ocorrem em um contexto significativo, isto é, 

em que haja aproximação com a/ prática cotidiana, sendo a teoria instrumento de 

“leitura” e compreensão da realidade. Neste sentido, os profissionais da educação são 

sujeitos de seu processo de aprendizagem, não podendo existir nesse processo uma 

relação de hierarquia de saberes, mas sim compromisso de todos em compartilhar e 

aprimorar os seus saberes e as suas práticas, sob a coordenação da equipe gestora. 

Instrumentos metodológicos: ferramentas das intencionalidades educativas 

O trabalho educativo desenvolvido na escola 

contempla uma intencionalidade presente em todas 

as ações pedagógicas, o que requer sistematização 

desse trabalho com vistas à aquisição de 

conhecimentos pela criança. Em nossa Escola, 

essa sistematização é concretizada pelo uso dos 

instrumentos metodológicos: o planejamento, a 

observação, a reflexão, o registro e a avaliação. 

O aprimoramento do trabalho docente está vinculado ao aperfeiçoamento no uso dos 

instrumentos metodológicos, pois os mesmos fornecem elementos para que as 

professoras realizem a prática pedagógica com maior consciência e clareza de sua 

própria prática, construam observáveis que ajudem a conhecer as necessidades das 
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crianças e, assim, consigam estabelecer 

objetivos de aprendizagens e estratégias de 

ensino adequadas à faixa etária da turma e a 

cada uma das crianças. As dificuldades em 

efetivar práticas que respeitem os tempos, os 

ritmos, os interesses e as necessidades das 

crianças estão estreitamente vinculadas à 

dificuldade em efetivar planejamentos, 

observações, reflexões, registros e avaliações 

coerentes com as concepções e princípios de nosso PPP. 

Observação 

A observação se constitui parte inerente do processo de ensino e aprendizagem, visto 

que quando atentamos nosso olhar para nossa prática, saímos de um lugar de 

aceitação e nos propomos a buscar algo mais que nos desafie no percurso de uma 

aprendizagem significativa pelas crianças. Aqui na nossa escola, as professoras 

registram observações constantes sobre as crianças e essas observações nos 

respaldam durante o replanejamento, trazendo informações sobre a prática docente e 

os desafios que as crianças encontram diante delas. 

As observações são realizadas diariamente sobre um grupo de criança, procurando 

destacar em registros os avanços e dificuldades no processo de aprendizagem de 

cada criança, refletindo sobre e efetivando alterações no planejamento de forma que 

ele se torne um instrumento de sustentação da prática docente. 

A equipe gestora realiza a leitura desses documentos e socializa intervenções no 

sentido de aperfeiçoar cada vez mais esse registro, propondo focos e estratégias e 

discutindo com a professora as necessidades e avanços das crianças. Assim, equipe 

gestora e professora elegem a pauta de observação, tendo em vista os conteúdos e 

objetivos almejados e as características da faixa-etária. 

Planejamento  

O planejamento do trabalho pedagógico – o plano de ação 

– deve se fundamentar nos princípios e diretrizes deste 

PPP e deve considerar as características da faixa etária, 

os interesses e as necessidades coletivas e individuais 

das crianças, os objetivos de aprendizagens, a 

adequação dos conteúdos e das intervenções à faixa 

etária. Para tanto, é necessário criar estratégias para 

ouvir as crianças, buscando inserir as ideias delas no 

planejamento. 

Além disso, no planejamento e no replanejamento, a professora deve refletir sobre as 

observações realizadas e constantes em seus registros, atentando- se para os 

seguintes aspectos, entre outros: interação das crianças, dinâmica das atividades, 
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tempo, organização, aceitação/procura das crianças e duração do interesse nas 

atividades, intervenções que tiveram êxito e que não tiveram êxito... Desta forma, o 

registro reflexivo das observações torna-se instrumento para o planejamento/ 

replanejamento e para avaliação das aprendizagens das crianças. 

O planejamento do trabalho pedagógico, ou plano de ação, deve expressar a 

intencionalidade educativa da professora em relação às crianças, ou seja, o que se 

pretende que as crianças aprendam e quais são as intervenções, meios e recursos 

previstos para alcançar as aprendizagens. 

Planejar não é simplesmente pensar com antecedência em atividades e ações, 

distribuindo-as em um quadro semanal. As atividades e as ações precisam ser 

condizentes – e consequentes – com o que foi expresso no parágrafo anterior. O 

quadro semanal – que não pode ser considerado como o planejamento em si – é 

apenas uma forma de visualizar a organização da rotina prevista conforme o 

planejamento elaborado. 

O plano de ação é de responsabilidade das professoras, com o acompanhamento e 

assessoria da equipe gestora, e é elaborado individualmente ou em parcerias com 

uma ou mais professoras, conforme os objetivos, as necessidades das turmas e os 

diferentes momentos da rotina, que alternam atividades da própria turma e atividades 

entre duas ou mais turmas.  

O planejamento é desenvolvido prioritariamente em HTP ou HTPL, elaborando e 

reelaborando projetos, sequenciadas, atividades independentes e atividades 

permanentes. 

Os planejamentos das ações pedagógicas estão à disposição na escola, em arquivo 

na sala da equipe de gestão. 

Figura 1- Plenária realizada com as crianças para avaliação do trabalho e levantamento de necessidades. 
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Registro 

Os registros são realizados pelas professoras a partir 

das observações diárias, a serem planejadas 

considerando os diversos objetivos e os conteúdos 

de aprendizagem. As professoras dispõem dos 

HTP’s de três dias da semana para os registros 

reflexivos sobre as ações e organizações individuais 

ou coletivas sobre o trabalho. 

De acordo com o plano de ação, a equipe de gestão 

acompanha os registros elaborados pelas 

professoras, lendo-os e realizando devolutivas 

(escritas ou não) às professoras – a análise dos 

registros leva em consideração o planejamento previamente estabelecido pela 

professora e as devolutivas se pautam por sugestões de reflexões, indicações de 

referenciais, observáveis e de práticas que possam contribuir com o aperfeiçoamento 

das professoras. 

O registro reflexivo das observações torna-se instrumento para o planejamento/ 

replanejamento e para avaliação das aprendizagens das crianças. 

Reflexão 

No contexto da educação infantil, tendo como objetivo ressignificar as práticas 

existentes em nossa escola de forma a contemplar as necessidades de cada criança, 

procuramos nos atentar e buscar as fragilidades existentes, refletindo sobre os 

objetivos e conteúdos desenvolvidos, que precisam ser replanejados. Assim, as 

professoras retomam a leitura de seus registros tendo como foco a evolução das 

aprendizagens das crianças, buscando compreender quais as 

estratégias mais favoráveis para cada criança e quais 

intervenções são necessárias para que o avanço da 

aprendizagem ocorra de forma significativa. As devolutivas 

das leituras do registro pela equipe gestora trazem 

orientações no sentido do replanejamento, buscando 

subsidiar as professoras com leituras, tematizações de 

práticas e discussões acerca das questões que permeiam o 

universo da educação infantil e que, no dia a dia com as 

crianças “emperram” uma aprendizagem que condiz com as 

características de cada faixa-etária. 

Avaliação 

A avaliação é parte inseparável do processo ensino-

aprendizagem e, por isso, os critérios de avaliação devem ser 

definidos no momento do planejamento, tendo como 

referenciais os objetivos estabelecidos. Avalia-se para saber o 
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quanto e como o aluno está próximo dos objetivos pretendidos e, assim, estabelecer 

estratégias para ajudá-lo a alcançar plenamente os objetivos propostos. 

A avaliação das aprendizagens das crianças se dará por meio de observações e 

registros realizados pelas professoras durante o desenvolvimento das propostas, que 

devem ocorrer em conformidade ao plano de ação. A avaliação é sistematizada em 

relatórios individuais de aprendizagem, produzidos ao final de cada semestre, 

compartilhados com as famílias nas reuniões com os p ais e acompanham a criança 

desde o primeiro ano que ingressa na Educação Infantil até a finalização na primeira 

etapa do Ensino Fundamental. 

 

Datas comemorativas 
 

Nossas ações educativas não são pautadas pelo 

calendário de datas comemorativas. 

Compreendemos, porém, que determinadas datas 

comemorativas podem fazer parte da vivência social 

e cultural das crianças e, por isso, tendo como 

princípios a valorização da experiência extraescolar 

das crianças e a vinculação da educação com a 

realidade social é possível abordá-las eventualmente, 

conforme os projetos pedagógicos desenvolvidos junto à turma.  

Neste caso, é preciso tomar o cuidado de não reproduzir imagens caricatas e 

distorcidas, de não incentivar o consumismo ou reproduzir a exclusão 

socioeconômica, discriminações e preconceitos ou, ainda, caracterizar orientação 

religiosa. Ao abordá-las, devemos pensá-las criticamente e contextualizar o trabalho 

considerando os princípios e os objetivos educativos deste PPP, as diretrizes da 

Secretaria de Educação e demais orientações legais.  

Em nossa escola, assim como na sociedade em geral, a diversidade está presente 

nas relações humanas, na forma como cada sujeito constitui a sua personalidade, a 

sua identidade; também está presente nas diferentes composições familiares, que se 

estendem para além da chamada família nuclear (pai, mãe, criança) e são todas 

consideradas, por nós, como família, independente da composição que tenha. 

Valorizando as diferentes formas de constituição familiar, pautados pelo princípio da 

inclusão e pelo respeito à diversidade, faremos em maio atividades comemorativas 

alusivas à família – e não mais especificas às mães e aos pais –, constando o dia 15 

de maio (Dia Internacional da Família) como referência para as nossas ações. Em 

nossa escola, também realizamos ações comemorativas referentes aos aniversários 

das crianças, dos adultos e ao aniversário da escola, também constando em nosso 

calendário a semana do aniversário da escola como referência para essas ações. 
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Respeitando a decisão da família quanto a não 

comemorar o aniversário da criança, as 

comemorações dos aniversários individuais são 

feitas por meio da felicitação às crianças e 

adultos, propondo cantar parabéns e a produção 

de um cartão, um desenho e/ ou um texto coletivo 

em homenagem à pessoa felicitada. As 

atividades alusivas à comemoração do 

aniversário da escola serão planejadas com a 

equipe escolar durante o ano.  

Formação e mudanças de períodos 

Para definição da quantidade de turmas por período, seguimos orientações e 

determinações da Secretaria de Educação, que analisa a demanda e, a partir dos 

indicativos da equipe gestora, orientadora pedagógica e equipe de orientação técnica, 

decide por autorizar ou não reduções e apoios em turmas com crianças com 

necessidades educacionais especiais. 

Procuramos atender as solicitações dos pais e responsáveis quanto à necessidade de 

período, adequando o número de crianças por sala conforme orientações da 

Secretaria de Educação e obedecendo aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho 

Municipal de Educação, respeitando as especificidades das necessidades existentes, 

buscando garantir equilíbrio numérico entre os dois períodos, de modo a favorecer a 

qualidade do trabalho pedagógico a ser desenvolvido. 

Para as mudanças de horários, priorizamos a impossibilidade e a dificuldade efetivas 

de frequência regular no período em que a criança foi inicialmente matriculada, 

considerando comprovação de: 

1. Situação de risco (casos acompanhados pela Rede de Proteção e definidos 

pela Secretaria de Educação);  

2. Saúde da criança;  

3. Saúde dos pais; 

4. Irmão estudando no período pretendido na nossa escola; 

5. Irmão estudando no   período pretendido em outra escola; 

6. Trabalho dos pais; 

7. Faixa etária (criança com maior idade).  

As demais mudanças, quando possíveis, seguem ordem cronológica de solicitação. 

Os agrupamentos de faixas etárias são formados de acordo com a demanda da 

comunidade, sendo que as professoras colaboram na constituição das turmas. Neste 

sentido, temos como pressupostos: garantir a heterogeneidade, considerar as 

peculiaridades individuais e as necessidades educativas das crianças. 



  
40 

Buscando garantir a melhor qualidade do trabalho pedagógico a partir dos princípios 

de diversidade e inclusão, ao formar as turmas consideramos também as 

peculiaridades das crianças com relação às necessidades educacionais especiais, o 

que pauta a própria atribuição das turmas, as indicações de acompanhamentos por 

parte da equipe de orientação técnica e outros profissionais de apoio, as 

recomendações de adaptações curriculares e a redução da quantidade de crianças 

por turmas. 

Na matrícula das crianças e na constituição das turmas consideramos importante 

preservar os vínculos existentes entre as crianças, pois elas se sentem mais seguras 

e melhor acolhidas quando frequentam turmas com crianças que já conhecem e têm 

bom relacionamento. Eventuais necessidades de mudanças de turmas que venham a 

ocorrer posteriormente são discutidas e avaliadas em conjunto entre equipe gestora, 

professoras e famílias, tendo como foco os interesses e as necessidades das crianças. 

Acolhimento e período de adaptação 

A adaptação é um processo que não diz respeito 

somente à relação criança-escola, mas também à 

relação família-escola e entre as diferentes equipes de 

educadores que atuam na escola. A efetivação da 

adaptação está estreitamente ligada à qualidade do 

acolhimento que os adultos realizam com as crianças 

e entre si. 

Para muitas crianças e para muitas famílias, a 

inserção na escola é a primeira experiência efetiva de afastamento (ainda que por 

algumas horas) entre família e criança, e esse processo costuma gerar ansiedades, 

angústias, medos e, em alguns casos, até mesmo resistências. Em relação aos 

educadores, o início em um novo local de trabalho também pode gerar esses 

sentimentos e atitudes que dificultam a adaptação e podem comprometer a qualidade 

do trabalho.  

Por isso, o bom acolhimento é essencial para possibilitar uma adaptação mais segura, 

sendo necessário que todos estejam disponíveis para ouvir e conversar, permaneçam 

atentos às necessidades e estejam disponíveis para ajudar a superar as dificuldades 

das crianças e adultos novos na equipe e na comunidade escolar. 

Acolhimento e adaptação das crianças 

"A adaptação pode ser entendida como o esforço que a criança 

realiza para ficar, e bem, no espaço coletivo, povoado de pessoas 

grandes e pequenas desconhecidas, onde as relações, regras e 

limites são diferentes daqueles do espaço doméstico a que ela 

está acostumada. Há de fato um grande esforço por parte da 

criança que chega e que está conhecendo o ambiente da 

instituição, mas ao contrário do que o termo sugere não depende 
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exclusivamente dela adaptar-se ou não à nova 

situação. Depende também da forma como é acolhida 

(...). A qualidade do acolhimento é que garantirá a 

qualidade da adaptação, portanto não se trata de uma 

opção pessoal, mas de compreender que há um 

interjogo de movimentos tanto da criança como da 

instituição dentro de um mesmo processo". (Cisele 

Ortiz) 

O processo de adaptação da criança se inicia muito antes dela frequentar pela 

primeira vez a sua turma. Inicia-se no acolhimento que os educadores dão à família 

desde o atendimento no portão, passando pela secretaria e pela direção no ato da 

inscrição, da matrícula, nos esclarecimentos às famílias, na coleta de informações 

sobre a criança que poderão ajudar a efetivar os apoios necessários à maior qualidade 

das suas aprendizagens, na informação antecipada à professora, ao professor, do 

início de uma nova criança, para que a professora possa planejar o acolhimento e a 

inserção da criança na turma, passa pela professora receber as crianças na porta da 

sala, estar disponível para dar um abraço ou um beijo na criança, aconchegar caso a 

criança necessite. 

As ausências prolongadas das crianças também necessitam de cuidados: quando se 

sabe que ela vai se afastar, e quando da ocasião de seu retorno ao grupo, o assunto 

precisa ser discutido com as crianças em roda de conversa, ouvindo as crianças, 

explicando os fatos, planejando com elas ações de acolhimento (ou de despedida, 

em caso de desligamento da criança). Esta é uma preocupação que deve ser 

considerada também para os adultos que atuam na escola. 

O processo de adaptação não ocorre apenas no período inicial das atividades do ano, 

isto é, não se restringe ao mês de fevereiro ou ao período de horários diferenciados 

que organizamos nas primeiras semanas do ano letivo. 

As primeiras semanas exigem da equipe escolar um esforço coletivo mais intenso no 

que diz respeito às estratégias de acolhimento para melhor adaptação das crianças, 

pois muitas estão frequentando a escola pela primeira vez, outras tantas estão vindo 

de creches ou de outras pré-escolas, e todas estão iniciando em um novo 

agrupamento, em um novo contexto – são tempos de mudanças, passagens, 

descobertas, afastamento do seio familiar, em que as crianças, principalmente as das 

turmas iniciais, precisarão aprender a conviver e a confiar em outros adultos que não 

os da família ou amigos da família aos quais está 

habituada. 

A inserção da criança em um novo grupo social é um 

período de transição para as famílias e para as 

crianças – estas, (principalmente as mais novas) por 

insegurança ou medo, tendem a demonstrar seus 

sentimentos pelo choro, pela birra, teimosia, por atos 

impulsivos como arranhões, tapas, mordidas ou outros 
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comportamentos desafiadores. Mesmo aquelas que 

já frequentavam nossa escola no ano anterior – e 

aquelas que já tendo passado por um processo de 

adaptação ficaram afastadas do grupo por algum 

tempo – podem demonstrar sinais de ansiedade, 

medo e insegurança. Por isso todo processo de 

inserção ou reinserção da criança no grupo deve ser 

planejado pela professora e pela equipe escolar no 

sentido de garantir um acolhimento adequado que 

favoreça a adaptação ou a readaptação da criança. 

Em fevereiro organizamos horários reduzidos com alternâncias de turmas, para que 

as professoras possam acolher mais adequadamente e para que toda a equipe 

escolar realize os apoios necessários à acolhida das crianças, organizando parcerias 

entre professoras, auxiliares em educação, estagiárias e apoio mais direto dos demais 

adultos na condução das crianças às salas, na intensificação dos cuidados quanto à 

higiene, à saúde, à segurança e à alimentação.  

Em relação a esta organização de horários, observamos que as crianças menores 

costumam precisar de horários reduzidos inicialmente, sendo necessária a sua 

ampliação progressiva para que as crianças vão se habituando ao ambiente escolar 

e adquirindo maior confiança nos adultos. As crianças maiores geralmente nem 

precisam de horários reduzidos, pois a maioria já está habituada com o ambiente 

escolar. 

Avaliações anteriores do período de adaptação apontam dificuldades na adaptação 

de crianças que, devido aos horários reduzidos não frequentaram regularmente a 

escola em fevereiro – constatamos que tais dificuldades decorreram do fato de que 

em algumas turmas muitas crianças iniciaram as atividades posteriormente já com o 

horário integral, não sendo possível disponibilizar os apoios e efetivar as parcerias 

propiciadas no período de horário reduzido, sendo mais complicado às professoras 

darem a necessária atenção individualizada a um grupo maior de crianças. 

Atentos às necessidades das crianças e das famílias, concluímos que mesmo no 

período de horários reduzidos de fevereiro, devemos nos organizar 

também para atender as crianças no período todo, caso a família tenha dificuldades 

de se organizar para garantir a frequência nos dias com horários reduzidos – esta é 

uma condição de exceção, avaliada caso a caso, haja 

vista que os horários reduzidos no início do ano 

visam garantir maior atenção das professoras às 

crianças e potencializar os apoios e parcerias 

necessárias. 

Em relação às crianças das turmas iniciais, 

convidamos um membro da família para permanecer 
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com a criança na escola no primeiro dia – as 

observações que temos feito nos indicam que esta 

tem sido uma forma eficiente de fazer a transição da 

permanência da criança na família para a 

permanência na escola, e para ajudar algumas 

famílias também a lidar com esse processo. Para 

algumas crianças precisamos utilizar esta estratégia 

por mais tempo. 

Mantemos um diálogo constante com as famílias para que estas colaborem 

demonstrando confiança na escola – observamos que a ansiedade e insegurança de 

algumas famílias ocasionam dificuldades no processo de adaptação de algumas 

crianças, seja porque alguns familiares acabam ficando excessivamente no entorno 

das crianças, dificultando a aproximação da professora, seja porque a criança percebe 

o sentimento do pai ou da mãe.  

O processo de inserção e permanência da criança no ambiente escolar, de forma a 

garantir as máximas qualidades de interações e de aprendizagens, requer o 

compromisso de todos com o acolhimento da criança, com o atendimento de suas 

necessidades e com o estabelecimento de vínculos de confiança entre adultos e 

adultos, crianças e crianças, crianças e adultos. 

Neste sentido, é importante que as professoras desenvolvam atividades que 

promovam a apresentação e interação de todos os funcionários com as crianças e 

das crianças entre si, sobretudo, que todos os adultos estejam atentos e disponíveis 

para garantir o acolhimento e o respeito não apenas no primeiro mês, mas ao longo 

do ano, quando uma nova criança se inserir na turma, quando uma criança já 

matriculada retornar às atividades depois de um tempo prolongado de afastamento e 

sempre que se fizer necessário, pois a adaptação não é um processo que se restringe 

às primeiras semanas letivas. 

Acolhimento e adaptação dos adultos 

Quando alguém (professor, funcionário ou criança) chega à escola com algum 

problema pessoal, sempre encontra pessoas dispostas a ajudar, mesmo não sendo 

a mesma pessoa a acolher, sempre há alguém que o faz. Não conversar com terceiros 

sobre outro adulto não presente também é um cuidado constante em nossa escola. 

Com referência ao atendimento e acolhimento às famílias, sempre que os pais 

solicitam informações sobre os filhos ou outros 

assuntos temos o cuidado de atendê- los de forma 

respeitosa, ouvindo e sendo gentis com quem 

procura a escola – quando possível, atendemos já no 

ato e, quando necessário, agendamos reunião. Por 

parte da equipe gestora, quando apresentam queixas 

ou dúvidas em relação ao trabalho de uma professora 

ou funcionária, perguntamos se a família gostaria de 



  
44 

conversar na presença da professora e resguardamos o direito à solicitação de 

privacidade: mesmo quando as professoras ou funcionários acreditam que devem 

estar presentes na conversa, sempre a família tem a opção de decidir sobre essas 

presenças. A equipe gestora faz a conversa inicial, realizando os esclarecimentos 

prévios, acolhendo as queixas e organiza, quando necessário, reunião diretamente 

entre família e educador, realizando mediações para a preservação dos vínculos e 

efetivando outros encaminhamentos necessários. Cuidados semelhantes são 

tomados quando ocorrem conflitos entre educadores. 

Também faz parte de um atendimento de qualidade manter as famílias comunicadas 

quando as professoras precisam se afastar por tempo prolongado. Em algumas 

situações a equipe gestora comunica as famílias, em algumas situações as 

professoras comunicam os afastamentos diretamente. 

Manutenção e restabelecimento da frequência das crianças 

As ações para manutenção e restabelecimento da 

frequência das crianças tem como base o direito à 

educação pública. Para tanto, em nossa escola temos 

orientações e procedimentos definidos para 

professoras, direção, coordenação, funcionárias do 

apoio administrativo e, ainda, buscaremos ao longo do 

ano constituir parcerias entre equipe escolar e famílias 

via Conselho de Escola. Entre as ações previstas, as 

orientações e os procedimentos definidos estão: 

✓ Em reuniões com pais (ao final do ano com as famílias das crianças novas, no 

início do ano com todas as famílias e ao longo do ano com as famílias de cada 

turma): orientações sobre a importância da frequência escolar, ressaltando 

aspectos educativos e legais; 

✓ Comunicação, por parte das professoras às oficiais de escola, sempre que a 

criança se ausentar sem justificativa por três vezes ou mais na semana, de 

forma intercalada ou não; 

✓ Contato telefônico dasoficiais de escola com a família para identificar os 

motivos das ausências, efetivar orientações iniciais e/ou refletir sobre 

possibilidades de reorganizações no âmbito escolar com vistas ao 

restabelecimento da frequência e à justificação das ausências; 

✓ Quando não se consegue contato telefônico diretamente com a família, 

procuramos identificar, entre as famílias da escola, alguma que seja vizinha ou 

more bem próxima da família da criança ausente ou evadida, na tentativa de 

obter informações. 

✓ Registro em fichas de ocorrência a respeito dos contatos e conversas 

realizados e/ou das tentativas de contato sem sucesso; 

✓ Comunicação à equipe gestora, por parte das oficiais de escola, sempre que o 

contato com a família é infrutífero, ou se identifique dificuldade da família em 

restabelecer a frequência da criança; 
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✓ Busca de contato direto com a família (inclusive no endereço informado pela 

família ou por outros meios), por parte da direção escolar; 

✓ Acompanhamento mensal, por parte da direção escolar, das cadernetas de 

chamada para averiguação da frequência escolar; 

✓ Reunião com famílias de crianças com excesso de faltas para identificar 

motivos das ausências, reiterar esclarecimentos sobre a importância da 

frequência e buscar soluções dentro do âmbito escolar (mudança de período, 

flexibilização temporária de horários...); 

✓ Comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de evasão e baixa frequência;  

✓ Nas reuniões do Conselho de Escola, serão socializadas com os conselheiros 

pautas que tratem da frequência das crianças, buscando construir com os 

representantes outros procedimentos e estratégias compara a manutenção e 

restabelecimento da frequência das crianças.  
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III – CARACTERIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE ATUAÇÃO NA 
ESCOLA 

Comunidade (bairro) 

O Jardim das Orquídeas localiza-se no Bairro 

dos Alvarengas, próximo ao KM 24 da Rodovia 

dos Imigrantes. Distante aproximadamente 15 

km do Centro de São Bernardo do Campo, é 

considerado periferia da cidade. 

Segundo informações coletadas de moradores 

antigos e de Ademir Médici (2012, pp.220-227), 

o Jardim das Orquídeas teve sua origem no 

início dos anos 80 quando a Imobiliária Santa 

Tereza (em 1981) criou o loteamento no eixo da Estrada do Poney Club, desmatou a 

área e criou as ruas, o que gerou conflitos com a prefeitura (pois o loteamento fora 

construído em área de proteção ambiental) e com os oleiros instalados na região. 

Apesar dos conflitos iniciais, em 1984 o Jardim das Orquídeas já estava consolidado, 

embora ainda havia vários lotes em aberto, ruas com guias, mas ainda de terra batida, 

iluminação nas casas, mas sem iluminação pública. 

O Jardim das Orquídeas é constituído por 27 ruas adjacentes ao eixo da Estrada do 

Poney Club. A Estrada do Poney Club – cujo nome faz referência a um clube criador 

de pôneis e cavalos que existia no Jardim Las Palmas – se estende entre a Estrada 

dos Alvarengas e o final do Jardim Las Palmas. A princípio, foram enumeradas 30 

ruas, no entanto, 03 ruas foram incorporadas. Os nomes das ruas homenageiam 

principalmente antigos moradores. 

A antiga sede da Imobiliária Santa Tereza ficava onde hoje funciona a Unidade Básica 

de Saúde (UBS) “Jackson Wataru Komati” – único equipamento público da área da 

saúde na região. Até 2012 o Jardim das Orquídeas contava com 2766 residências 

com inscrição imobiliária e cerca de nove mil eleitores. 

Dados extraídos do sítio oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo2 

demonstram que em 2010 a população do Jardim das Orquídeas (compondo com 

Jardim Nosso Teto, Chácara União, Parque Bandeirantes, Parque Florestal, e Jardim 

Las Palmas) era composta de 17.654 moradores (destes, 1481 crianças de 0 a 5 

anos). Podemos afirmar que é uma população relativamente jovem, considerando a 

população entre 0 a 40 anos (11.917) em 

comparação à população a partir dos 40 anos (5737). 

Assim, em 2010 cerca de 70% da população do 

Jardim das Orquídeas e adjacências não possuía 

mais que 40 anos. A estimativa para 2012   é   que   

a   população   de   nossa   região alcançasse 18 mil 

moradores, o que geraria demanda para cerca de 

360 novas vagas na Educação Infantil. 

Imobiliária Santa Teresa - Início dos 
anos 80. Atual local da UBS. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_dos_Alvarengas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_dos_Alvarengas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_dos_Alvarengas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Imigrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Imigrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Imigrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980


  47 

 

Ainda segundo estes dados, dos 5264 domicílios 

particulares 3103 são próprios, 28 em aquisição, 

1526 alugados e 598 são cedidos. Grande parte das 

habitações é residida por 2 a 4 pessoas. 99% tem 

acesso à rede de água; 79,2% tem acesso à rede 

de esgoto/ pluvial; 99,4% tem acesso à energia 

elétrica e 1005 tem acesso à coleta de lixo.

Chama a nossa atenção, de um lado, o grande 

número de residências alugadas, e, de outro, o fato de mais de 20% da população 

ainda não ter acesso à rede de esgoto – o que indica precariedade nas condições de 

habitação de parte significativa do conjunto de moradores da região atendida por 

nossa Escola. 

A análise dos dados oficiais indica, também, que grande parte da população do Jardim 

das Orquídeas e região tem renda mensal baixa. Além disso, ressalta-se, nos dados 

abaixo, que 5,2% (273) dos domicílios não apresentavam em 2010 nenhuma fonte de 

rendimento. Estes dados revelam a necessidade de maior investimento público 

(inclusive na educação, haja vista a conhecida correlação entre nível educacional e 

renda mensal) para possibilitar a elevação da renda média salarial, o poder aquisitivo 

da população e, assim, a qualidade de vida dos moradores. 
 

Fonte:http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/arquivos/PerfilSocioEconomico/2013/N_DOS_ALV_ORQUIDEAS.pdf 

 

Quanto à rede de transportes públicos, o Jardim das Orquídeas conta com linhas que 

conduzem os moradores ao centro de São Bernardo, ao Bairro Rudge Ramos, ao 

centro de Santo André, São Paulo (Sacomã) e São Paulo (Terminal Rodoviário do 

Tiete). O tempo de espera destes transportes, segundo moradores da região e outros 

usuários, costuma ser bastante elevado, ocasionando constantes lotações e 

transtornos. A única saída do Jardim das Orquídeas é pela Estrada do Poney Club, 

não havendo acesso direto à Rodovia dos Imigrantes e ao Rodoanel, o que agrava a 

lentidão do trânsito nos horários de pico.

http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/arquivos/PerfilSocioEconomico/2013/N_DOS_ALV_ORQUIDEAS.pdf
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Além de igrejas (católicas e protestantes), a 

comunidade local conta com diferentes atividades 

comerciais e de serviços: farmácias, padarias, 

mercados, supermercados, açougues, cabeleireiros, 

oficinas mecânicas, floriculturas, lan-houses, 

lanchonetes, quitandas, lojas de calçados e roupas, 

docerias, restaurantes, caixas eletrônicos 24 horas, 

papelarias, depósitos de materiais de construção, 

igrejas, pizzarias, academias (de dança, de ginástica, natação e de musculação), 

salões de beleza, lojas de utilidades, lojas de móveis, bancas de jornal, sacolões, 

feira livre às terças-feiras, pet shops, dentistas, escritórios de contabilidade, escritório 

de despachante, lava rápidos, óticas, etc. 

Em 2012 foi inaugurada a primeira lotérica do bairro. É importante ressaltar que não 

há bancos nem agência dos Correios no Jardim das Orquídeas – estas ausências 

trazem impactos à organização dos moradores e da própria escola quando 

necessitamos realizar serviços bancários relativos à APM e quando necessitamos 

encaminhar cartas registradas às famílias ou outras correspondências referentes ao 

serviço. 

O Jardim das Orquídeas possui Sociedade Amigos de Bairros, que teve atuação na 

organização da comunidade para a reivindicação de construção de novas salas para 

atendimento de demanda reprimida em nossa Escola. Na sede da Sociedade Amigos 

de Bairro funcionam alguns projetos sociais vinculados à Fundação Criança (PIGD - 

Programa Integrado de Garantia de Direitos) e eventualmente são organizadas 

exposições culturais e outras atividades nas quais as nossas crianças são convidadas 

a apreciar e, ainda, apresentações das atividades culturais realizadas pelas crianças 

e adolescentes de tais projetos em nossa Unidade Escolar. 

Na área de esporte, recreação e lazer o bairro conta com o Ginásio Poliesportivo “Éder 

Simões Barbosa”, com o Estádio “Sérgio Caiado” – sede do Esporte Clube Jardim das 

Orquídeas fundado em 1982 – e uma quadra esportiva (Praça “Theodoro Magnani”), 

localizada à Rua Nossa Senhora de Guadalupe. No Ginásio e no Esporte Clube 

Jardim das Orquídeas são oferecidas à comunidade local 

atividades esportivas e recreativas. Em 2016 foi inaugurada uma pista de skate, 

brinquedos de parque como balanço e gangorra, além de equipamentos de ginástica 

para uso livre da comunidade. 

Com relação à cultura, o Jardim das Orquídeas e seu entorno não conta com biblioteca 

pública, teatros ou outros equipamentos do gênero. A comunidade local, 

principalmente as famílias usuárias da EMEB “Bosko Preradovic”, faz uso da 

biblioteca escolar interativa em dia da semana reservado à comunidade. 

Quanto à educação pública municipal, os moradores do Jardim das Orquídeas contam 

apenas com uma pré-escola (EMEB “Fernando Pessoa”), uma creche (EMEB “José 

Augusto Oliveira Santos”) e uma escola de ensino fundamental (EMEB “Bosko 
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Preradovic”, que também atende a modalidade Educação de Jovens e Adultos no 

período noturno). 

Em relação à Educação Infantil, a oferta de ensino em nossa região se dá também 

por meio da rede conveniada de ensino (Creche “Jesus de Nazaré” – Unidades I, II e 

III) e por meio da rede particular (Escola “Vila das Crianças II”, entre outras). A Creche 

“Jesus de Nazaré” pertence à Irmandade Pias Operárias de São José, que também 

mantém o projeto social Centro Comunitário Criança Vida Nova. 

Há cerca de oito anos foi inaugurado no Jardim Las Palmas o Instituto Social Irmãs 

de Maria, uma instituição de caráter religioso que atende crianças da pré-escola e do 

Ensino Fundamental I e realiza atendimentos odontológicos, clínicos e de assistência 

social à comunidade local. 

A abertura dessa Instituição possibilitou que nossa escola atendesse até o ano 

passado toda a demanda de 3 a 5 (ao menos em relação à procura por matrículas). 

Ressalvamos, contudo, que o pleno atendimento não significa atendimento em 

condições propícias, haja vista que a nossa escola carece de reforma geral e de 

espaços adequados para as atividades com as 11 turmas atendidas em cada período. 

No presente ano, a demanda para as turmas de Infantil III não foi plenamente 

atendida, havendo lista de espera para esta faixa etária. 

A rede estadual de ensino conta com as escolas “Francisco Cristiano Lima de Freitas” 

e “Prof. Marco Antônio Prudente de Toledo”, ambas atendendo Ensino Fundamental 

II e Médio. 
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Comunidade escolar 

“A relação da escola com a família deve ser 
constituída em termos de parceria proporcionando 
espaços de troca e crescimento, afastando 
conotações de hierarquização de conhecimento e 
possibilidades de contribuição, concebendo que as 
referidas instituições (Escola/ família) ocupem um 
lugar importante no desenvolvimento global do 
educando”. 

(Proposta Curricular, Volume 1, p. 88). 

As famílias atendidas pela EMEB “Fernando Pessoa” distribuem-se expressivamente 

em seis bairros – Jardim das Orquídeas, Jardim Nosso Teto, Chácara União, Parque 

Bandeirantes, Parque Florestal, e Jardim Las Palmas (todos tendo, em comum, 

precariedade na oferta de equipamentos públicos para a prática de lazer, de esportes 

e desenvolvimento cultural).  

No entanto, várias crianças matriculadas residem em outros bairros do Grande 

Alvarenga e frequenta nossa escola seja por falta de vagas em unidades mais 

próximas de sua residência, seja por opção das famílias devido à afinidade com a 

EMEB “Fernando Pessoa”. 

A participação dos pais/ responsáveis em nossa escola ocorre de diferentes formas e 

em diferentes níveis – ora de forma mais direta, ora de forma menos direta. 

Identificamos, entre as formas de participação: avaliações semestrais da comunidade; 

reuniões trimestrais com pais e professores; reuniões da Associação de Pais e 

Mestres e do Conselho de Escola; reuniões pedagógicas – por meio da representação 

dos pais pertencentes aos órgãos colegiados; por meio de comunicados nas agendas 

trocados entre professoras e famílias a respeito das crianças; em reuniões 

extraordinárias com membros da equipe escolar (professoras, equipe gestora etc.) 

agendadas a pedido das famílias, da equipe de gestão, EOT, ou das próprias 

professoras; na construção de materiais e colaboração em projetos pedagógicos 

desenvolvidos pelas turmas – respondendo pesquisas, compartilhando experiências 

e saberes; em estudos do meio, acompanhando as turmas quando necessário; em 

atividades festivas, colaborando no planejamento e na organização... 

É costume dos pais e outros membros da comunidade (vizinhos da escola, 

principalmente) procurarem diretamente a equipe de 

gestão para opinarem sobre alguma questão escolar 

e até mesmo sobre outras situações referentes à 

organização do bairro (tais como trânsito, coleta de 

lixo etc.) sugerindo encaminhamentos ou criticando 

alguma situação. Entendemos que isso ocorre 

porque nossa postura tem sido de acolhimento e 

reconhecimento da comunidade escolar como 

parceira no processo educativo. Procuramos acolher 
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a comunidade ouvindo, atendendo as suas 

demandas quando possível, mediando relações e, 

em alguns casos, buscando soluções junto a outros 

órgãos competentes. 

Considerando que o papel da escola de educação 

Infantil é o de educar e cuidar de forma 

complementares à família, entendemos que não há 

oposição entre os objetivos da família e os objetivos da escola em relação às 

aprendizagens das crianças – a diferença está na sistematização das aprendizagens 

típica de uma instituição educativa. 

As avaliações realizadas pela escola junto às famílias explicitam expectativas e 

concepções em relação aos objetivos e às atividades realizadas pela escola que 

precisam ser discutidas mais profundamente. Por exemplo, a expectativa de muitos 

pais (principalmente de crianças das turmas de 5 anos) gira em torno da 

aprendizagem da escrita e da contagem; outros (geralmente das turmas iniciais) 

atribuem à pré-escola uma função mais de cuidados e de lazer. Tais expectativas nos 

sugerem a necessidade de envolver mais as famílias no processo de discussão de 

forma que compreendam que a Educação Infantil possui objetivos específicos 

centrados na educação e cuidados integrais da criança que não se restringem à 

escrita e à contagem – que, por sua vez, são apenas um dos aspectos de 

aprendizagem da Língua Portuguesa e da Matemática. 

Os objetivos da Educação Infantil dialogam com os objetivos do Ensino Fundamental, 

mas se diferenciam destes em forma, conteúdo e estratégias, pois devemos 

considerar as características das faixas etárias atendidas na pré-escola, de modo a 

não antecipar atividades e conteúdos próprios do Ensino Fundamental. 

As reuniões das professoras com as famílias – momentos de troca e aproximação 

entre a escola e as famílias, de discussão sobre o processo de desenvolvimento das 

crianças e de outras questões referentes ao trabalho educativo – são espaços 

privilegiados para, de um lado, contribuir com a formação das famílias no sentido de 

esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao currículo, às especificidades da 

Educação Infantil e do trabalho desenvolvido em nossa EMEB e, de outro lado, para 

que possamos aprender com as famílias a respeito de como educam suas crianças, 

compreender melhor suas expectativas e, assim, ressignificar o nosso projeto político- 

pedagógico. 

Reconhecemos que as famílias possuem 

conhecimentos, valores e habilidades que, 

articuladas com o trabalho educativo 

desenvolvido em nossa escola, potencializam 

ainda mais as aprendizagens das crianças. 

Por isso, é necessário valorizar os saberes da 

comunidade, buscando efetivar a participação 

direta de membros da comunidade em projetos e atividades com as crianças.
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Equipe escolar 

A equipe escolar é constituída atualmente por 39 

profissionais organizadas (os) em diferentes 

segmentos de atuação – corpo docente 

(professoras/es) , equipe gestora (diretor, vice 

diretora e professora respondendo pela 

coordenação pedagógica), apoio educativo 

(auxiliares em educação), apoio operacional 

(auxiliares de limpeza e cozinheiras), apoio 

administrativo (oficiais de escola).  

Além deste quadro, atuam na escola profissionais de orientação pedagógica e de 

orientação técnica, conforme informado às páginas 09 e 10 deste PPP. 

Alguns profissionais fazem parte do quadro permanente da Secretaria de Educação, 

sendo que a equipe de auxiliares de limpeza e a equipe de cozinheiras é formada por 

funcionárias de empresas terceirizadas. 

Equipe docente 
 

A equipe docente da EMEB Fernando Pessoa é constituída por 31 professoras/es 

(uma atua como professora respondendo pela vice direção e outra atua como 

professora respondendo pela coordenação pedagógica). Três professoras possuem 

dupla matrícula com efetiva titularidade em nossa escola; duas estão atuando na 

direção e vice direção de outra unidade escolar e outra está afastada das atividades em 

sala, por restrição de saúde, atuando nas atividades gerais de apoio administrativo e 

pedagógico). Do total, duas professoras atuam no Atendimento Educacional 

Especializado, tendo sede em outra unidade escolar. 

A equipe docente como um todo possui formação em nível superior, sendo a maioria 

da equipe formada por professoras que possuem como formação básica a pedagogia, 

associada ou não a outras formações – magistério e pedagogia, magistério e outra 

licenciatura, magistério e pós-graduação. 

Em relação à atuação na Educação (pública e/ou privada, nas diversas modalidades 

de ensino), observamos que o grupo é composto de profissionais com tempo de 

experiência considerável (quase 80% atua há mais de 5 anos). Algumas professoras 

residem na região do Alvarenga ou ainda em outras localidades cujo acesso é 

facilitado pela proximidade com a Rodovia dos 

Imigrantes. 

Considerando o tempo de atuação em nossa 

escola, a maioria é composta por professoras 

com maior tempo de casa. As mais novas de 

casa advieram do último processo de remoção 

ou entraram posteriormente por designação. 
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Em relação à experiência pregressa/ concomitante, observamos que a maioria das 

professoras exerceu, pouco mais de 1/5 do grupo já havia atuado em Educação 

Infantil (destas, conforme dados em arquivo na escola, a maioria com atuação na rede 

de ensino privado), e somente duas professoras (somando 4% cada uma) tem ou teve 

atuação em outras modalidades ou etapas do ensino). 

 
Nome 

Escolaridade Tempo na 
PMSBC 

Tempo na 
escola 

Graduação Pós-Graduação 

Adriana Garcia do Carmo Pedagogia Artes (cursando) 18 anos 7 anos 

Ana Paula Bulhões Pedagogia 

Coordenação Pedagógica, 

Psicopedagogia Clinica e 

Institucional e Gestão 

Escolar. 

8 anos 6 anos e 2 meses 

Ana Paula Lemos Silva Pedagogia Alfabetização e Letramento 7 meses 7 meses 

Anne Paulino de Lima 

Passos 
Pedagogia Educação Infantil 4 anos e 1 mês 3 anos e 8 meses 

Benilda Santos de Morais Pedagogia Educação Infantil 2 anos e 3 meses 1 ano e 8 meses 

Cláudia Regina Simeão de 

Souza 
Pedagogia Psicopedagogia Institucional 21 anos e 8 meses 21 anos e 8 meses 

Debora Fernandes Leal Pedagogia 
MBA em Gestão Escolar 

(cursando) 
4 meses 4 meses 

Débora Saito Pedagogia Metodologia da Arte 5 anos 1 ano e 8 meses 

Iara Elisabete De Freitas 

Domingues 
Magistério  13 anos 3 anos e 8 meses 

Karina Guedes Gonçalves Pedagogia 

Educação Especial, 

Educação Ambiental e 

Ludopedagogia 

12 anos e 5 meses 3 anos e 8 meses 

Kelly Cristina Alves de 

Souza Santos 
Pedagogia Psicomotricidade 11 anos 7 anos e 8 meses 

Márcia Maria Pereira Lima Pedagogia Psicomotricidade 5 anos e 3 meses 1 ano e 8 meses 

Maria Aparecida Alves 

Lopes 
Pedagogia 

Educação Inclusiva e 

Psicopedagogia 
6 anos 5 anos e 8 meses 

Meire Jane Sousa da Rocha Pedagogia 
Educação Infantil e 

Psicopedagogia 
12 anos e 11 meses 1 ano e 4 meses 

Mirian Alves da Silva Pedagogia Educação Infantil 7 anos e 8 meses 3 anos e 8 meses 

Monica Coura Pereira Pedagogia 
Educação Inclusiva e Direito 

Educacional 
17 anos e 6 meses 10 anos e 5 meses 

Mônica Reis Santos Pedagogia Educação Infantil 5 anos e 3 meses 1 ano e 8 meses 

Paula Rejane Bezerra do 

Carmo 
Pedagogia Educação Infantil 12 anos e 7 meses 9 anos e 8 meses 

Priscila Ribeiro de Azevedo 

Santos 
Pedagogia  15 anos e 9 meses 12 anos e 8 meses 

Rafael de Souza Lima Silva Pedagogia  6 anos e 8 meses 1 ano e 8 meses 

Renata Souza Francisco Pedagogia  2 anos e 10 meses 1 ano e 8 meses 

Rosicler Jeane Henriques 

Puglia 
Pedagogia Psicomotricidade 8 anos e 9 meses 7 anos e 8 meses 

Sara dos Santos Silva Peres Pedagogia Educação Infantil 10 anos e 6 meses 9 anos e 8 meses 

Shirlei Eslava Hepp Magistério  10 anos 3 anos 

Silvana Aparecida Bozer da 

Silva 

Magistério 

História e 

Geografia 

 22 anos 22 anos 

Sonia Drumond Costa Pedagogia 

Arte e Educação, Arte e 

Musicalidade na Educação 

Infantil 

8 anos 5 anos e 9 meses 

Tamiris Simone Rodrigues 

Ferreira 
Pedagogia  2 anos 1 ano e 8 meses 

Veronica Vizotto dos Santos Pedagogia 

Filosofia da Educação e 

MBA em Gestão Escolar 

(cursando) 

8 meses 8 meses 
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Equipe de apoio educativo 

O quadro do apoio educativo em nossa escola (2020) é composto por duas auxiliares 

em educação que atuam no apoio à inclusão. Ambas iniciaram suas atividades em 

nossa escola neste ano e possuem cerca de 03 anos de experiência. Quanto à 

formação, possuem Ensino Médio completo. 

Equipe de apoio administrativo 

A equipe de apoio administrativo é constituída por três oficiais de escola – duas atuam 

diretamente nos serviços da secretaria escolar e um atua nos serviços da biblioteca 

escolar interativa. Duas possuem mais de 06 anos de atuação no serviço público e um 

iniciou sua atuação no ano passado. Uma oficial de escola possui superior completo 

(Logística) e dois estão cursando ensino superior atualmente.  

Em relação à experiência pregressa, uma atuou como atendente de creche no ensino 

privado, oficial na Secretaria de Educação, e outra como agente de organização. 

 

Equipe de apoio operacional 

A equipe de apoio operacional é composta por funcionárias terceirizadas que atuam 

na cozinha e na limpeza, bem como duas funcionárias readaptadas, com restrições 

de serviços, e que atuam na organização geral da escola, controle de acesso (entrada 

e saída de pessoas), controle de estoque de materiais do almoxarifado, entre outros 

serviços. 

As funcionárias da cozinha atuam na nossa escola em média há quatro anos. As 

demais iniciaram suas atividades na nossa escola em 2019.  

Em relação à formação, a maioria possui ensino fundamental completo. 

Equipe de gestão 

A equipe gestora atualmente é composta de três membros – diretor, vice-diretora e 

professora respondendo pela coordenação pedagógica. O tempo de experiência no 

serviço público varia entre6 a 21 anos. A formação acadêmica de todos os membros 

da equipe gestora é superior completo, com especializações em diferentes áreas. 

 



  
55 

Órgãos colegiados 

O Conselho de Escola e a Associação de Pais e 

Mestres (APM), apesar de possuírem naturezas e 

finalidades específicas, se complementam no 

cotidiano Escolar.  

A APM viabiliza o recebimento e gerenciamento dos 

recursos repassados para a Escola e o Conselho de 

Escola é responsável pela discussão e decisão das 

ações relacionadas ao desenvolvimento do projeto 

político-pedagógico.  

Na prática as funções e ações de ambos se misturam e assim, por entendermos que 

todos os sujeitos que atuam na Escola são sujeitos de direito – direito à fala, à 

participação, à decisão e não apenas à execução das tarefas determinadas por 

outrem – optamos por realizar as reuniões do Conselho de Escola e da APM juntas. 

As reuniões a princípio ocorreriam toda terça-feira da segunda semana do mês, a 

partir das 17h15min., porém, em razão da suspensão das atividades presenciais 

devido à pandemia de coronavírus, as reuniões passaram a acontecer à distância, 

em ambiente virtual síncrono, por meio do aplicativo Google Meet. 

Conselho de Escola 

O Conselho de Escola, composto por representantes da equipe escolar (direção, 
coordenação, professoras, funcionárias) e representantes das famílias, têm como 
atribuição deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, 
financeiras, no âmbito da escola. Se configura em um espaço de participação e 
decisão, discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, 

possibilitando a participação social e a gestão democrática. 

Composição do Conselho de Escola 

Nome Segmento Função 

Beatriz Aparecida Dos Santos Calquete Família Conselheira 

Daniela Morais de Lima Silva Família Conselheira 

Ariel Horacek Família Conselheira 

Cristiane Maria dos Santos Castro Família Conselheira 

Elisangela Paganini de Oliveira Família Conselheira 

Benilda Santos de Morais Equipe escolar Conselheira 

Debora Saito Equipe escolar Conselheira 

Kelly Cristina Alves de Souza Santos Equipe escolar Conselheira 

Marcia Maria Pereira Lima Equipe escolar Conselheira 

Marcelo Gonçalves Siqueira Equipe escolar Conselheiro 
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Associação de Pais e Mestres (APM) 

A APM tem como finalidades, entre outras 
previstas em seu Estatuto Social: 

✓ Auxiliar a direção Escolar no gerenciamento 
dos recursos financeiros oriundos do Convênio 
estabelecido com a Secretaria de Educação do 
Município de São Bernardo do Campo e 

oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do governo Federal; 

✓ Realizar aquisições de materiais pedagógicos, equipamentos e contratações 

de serviços diversos necessários ao desenvolvimento do Projeto Político- 

Pedagógico, à manutenção, conservação e organização do espaço Escolar, 

visando construir um ambiente de qualidade que favoreça as interações e as 

aprendizagens; 

✓ Prestar contas mensalmente dos investimentos realizados no período; 

✓ Estabelecer parceria com a equipe Escolar e Conselho de Escola na busca 

por melhorias na estrutura física da Escola, buscando garantir condições mais 

adequadas que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. 

Composição da Associação de Pais e Mestres 

Conselho Deliberativo 

Nome Segmento Função 

Marcelo Gonçalves Siqueira Diretor Escolar Presidente 

Sara dos Santos Silva Peres Professora 1ª Secretária 

Veruska Roberta Felix Mãe de aluno 2ª Secretária 

Thayla dos Santos Leite Mãe de aluno Conselheira 

Mônica Coura Pereira Professora Conselheira 

 

 

 

 

Composição da Associação de Pais e Mestres 

Diretoria Executiva 

Nome Segmento Função 

Karina Guedes Gonçalves Pais Diretora Executiva 

Edvania Maria da Silveira Silva Pais 1ª Secretária 

Paula Rejane Bezerra do Carmo Pais 1ª Tesoureira 

Composição da Associação de Pais e Mestres 

                                                Conselho Fiscal 

Nome Segmento Função 

Ariel Horacek Pais Presidente 

Sônia Drumond Costa Professor Membro 

Angélica de Oliveira Alves Pais Membro 

  
 

6 
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IV – ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS 
PELA EQUIPE E COMUNIDADE ESCOLAR EM 2019 

Contextualizando as avaliações 
 

“A relação da escola com a família deve ser constituída em 
termos de parceria proporcionando espaços de troca e 
crescimento, afastando conotações de julgamento ou 
hierarquização de conhecimento e criando possibilidades de 
contribuição, concebendo que as referidas instituições (Escola/ 
família) ocupem um lugar importante no desenvolvimento global 
do educando”. (Proposta Curricular do Município de São 
Bernardo do Campo, Volume 1, p. 88). 

 
Durante a última reunião com pais em 2019, propomos uma avaliação conjunta do 
trabalho realizado, explicitando expectativas e pontos de vista em relação às questões 
que seguem abaixo, e que dialogam com aspectos dos Indicadores da Qualidade na 
Educação Infantil referentes às Dimensões 2 (Multiplicidades de Experiências e 
Linguagens), 3 (Interações), 5 (Espaços, Materiais e Mobiliários) e 7 (Cooperação e 
Troca com as Famílias e Participação na Rede de Proteção Social): 
 

1) Como você avalia o espaço físico da escola; atividades e eventos (sábado 
letivo, reunião com pais, semana das crianças, estudo do meio etc);  

2) Como você avalia 
3)  os eventos (sábado letivo, reunião com pais, Semana da Criança, estudo do 

meio...) realizados na escola e como você avalia a sua participação? 
4) Como você avalia a comunicação em relação à rotina escolar, às 

aprendizagens e às atividades realizadas na escola? Por quais meios você 
acessa as informações? 

5) Como você avalia o atendimento das famílias e das crianças pelos 
profissionais na escola, (professores, equipe gestora, pessoal da secretaria, 
da limpeza, da cozinha...)? 

 
 
As avaliações durante as reuniões com as famílias foram 
conduzidas por cada professor/a, que solicitou que o grupo 
apontasse aspectos que considera positivos, aspectos que 
precisam melhorar e sugestões para 2020.  

A partir das avaliações das famílias, a equipe escolar também 
se reuniu para fazer reflexões. Considerando que os 
apontamentos predominantes se referiram às questões do 
espaço físico, materiais e mobiliários, aprofundamos as 
discussões dando ênfase à Dimensão 5, tendo como 

norteador o documento O Espaço Escolar: Olhares e Práticas, da 
Secretaria de Educação de nosso município. O pressente texto é a sistematização 
dessas reflexões. 
 

Salas das turmas 
 
As salas das turmas são identificadas com numeração e, geralmente, com as fotos 
das professoras – em 2019, as fotos não foram afixadas. Para facilitar a identificação 
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por parte das crianças, sugere-se afixação das fotos das professoras e, nas portas, 
de fotos de atividades das próprias crianças.  

Todas as salas foram reorganizadas para possibilitar ampliação dos espaços nas 
paredes para exposição de registros e atividades das crianças, havendo necessidade 
de as professoras que dividem salas manterem combinados entre si em relação ao 
revezamento e periodicidade de uso destes espaços, uma vez que não há 
possibilidade de manter simultaneamente exposições de todas as atividades de 
ambas as turmas.  

De qualquer forma, a escola trabalha com o conceito de exposição permanente, 
sendo as professoras orientadas a utilizarem as paredes e muros pela escola para 
comunicar as aprendizagens e trabalhos realizados, organizando as exposições com 
a participação das crianças.  

A disposição comum de alguns mobiliários 
orientada pela equipe gestora possibilita um 
sentido de intencionalidade na organização 
dos espaços que, com a mediação das 
professoras (que alteram algumas disposições 
conforme a necessidade) favorece as 
interações das crianças.  

Neste e no ano anterior investimos em aquisição de prateleiras de aço para melhor 
organização dos materiais de uso das crianças e das professoras, garantindo que 
brinquedos e outros objetos das crianças permaneçam acessíveis para que utilizem 
com autonomia – embora haja orientações e combinados em relação a não manter 
objetos sobre armários e organizá-los sempre em caixas (de papelão encapadas, se 
necessário), observamos que em algumas salas ainda permaneceram objetos soltos 
e desorganizados em cima de armários, o que amplia a sensação de poluição visual 
nos respectivos ambientes. 

Apesar de possibilitar melhor organização dos espaços, observamos que as 
prateleiras de aço se desgastam com maior frequência: os atritos das caixas 
desgastam as pinturas; enferrujam com maior facilidade devido à umidade do bairro; 
e amassam em razão de uso inadequado (crianças subindo em cima). Apresentam-
se, assim, como solução provisória. 

Todas as salas possuem caixas com brinquedos, mesas e cadeiras para uso comum 
das crianças das turmas dos dois períodos. Observamos que há mesas e cadeiras 
que estão inseguras (tampões soltos, farpas ou peças soltas, tornando alguns os 
assentos instáveis), sendo necessárias substituições complementações. 

Observamos que nas salas das turmas há muitas cortinas que estão com o tecido 
rasgado, já sem condição de uso. Essa condição faz com que o ambiente fique 
esteticamente feio e acarreta dificuldade de diminuir a incidência de raio solar 
diretamente nas salas em algumas horas do dia. Além disso, o tamanho das cortinas 
nas salas do prédio anexo dificulta a organização dos materiais nas prateleiras de 
aço. 

Embora as salas das turmas sejam limpas diariamente, observamos acúmulo de 
sujeira embaixo de prateleiras, nas divisórias e em cima de armários. Ao longo do ano 
foi apontada para a Secretaria de Educação a necessidade de ampliação da equipe 
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de limpeza, contudo houve complemento de apenas uma funcionária, o que se 
mostrou insuficiente para garantir limpeza adequada destes espaços.  

Por conta de desgaste do uso de goteiras, 
parte dos pisos das salas do prédio anexo e 
da sala 1 estão danificados, com placas 
soltas. Os pisos das salas do pátio, que não 
apresentam placas soltas, são bastante 
desgastados. Tais desgastes, além de 
propiciar má impressão visual, afeta a 
efetividade da limpeza e geram pó do cimento, 

que pode afetar a saúde de crianças e adultos. 

Como o pátio é utilizado com bastante frequência, as salas da quadra são muito 
ruidosas. Por vezes, crianças em atividades na quadra chutam bolas para dentro da 
sala ou trombam com patinetes ou triciclos nas portas de alumínio e, por isso, é 
preciso manter as portas fechadas com maior frequência, o que torna o espaço 
abafado, com pouca circulação de ar, apesar de todas as salas possuírem 
ventiladores. 

Em 2019 foram feitas pinturas nas salas 02 e 03 e nas salas do prédio anexo, com 
substituição de porta em uma das salas (no ano anterior, as salas 04, 05 e 06 haviam 
sido pintadas). Nas salas da quadra, observamos que há paredes que precisam 
novamente de manutenção em suas pinturas, ou aplicação de outro material que 
impeça a deterioração das paredes em razão da umidade. 

Sala dos/as professores/as 
 
Ainda no início de 2019, fizemos readequações na área da diretoria e da sala dos 
professores, construindo uma nova divisória nos espaços com aplicação de paredes 
de gesso: o espaço utilizado como diretoria no ano anterior passou a ser utilizado 
como sala de reunião e de acolhimento; a diretoria passou para uma antessala desse 
espaço de reuniões e de acolhimento. Um dos banheiros de adultos foi desativado 
para criar uma entrada exclusiva para a sala das/os professoras/as, que com a 
readequação recebeu uma copa anexa, com pia e lugar para guarda de alimentos. 
Esta readequação atendeu uma reivindicação por um local próprio para alimentação, 
ainda que para uso de poucas pessoas ao mesmo tempo. A princípio, esta sala 
recebeu uma mesa de trabalho que, posteriormente, foi substituída por uma mesa 
com três computadores para uso em HTP. 

Secretaria 

A secretaria da escola é limpa e geralmente 
organizada, possui lixeiras em quantidade 
adequada; possui um balcão para os atendimentos 
mais rápidos e, apesar de ser um espaço pequeno, 
para os atendimentos mais demorados (como 
matrículas), a família é acolhida do lado de dentro, 
sentada – também há cadeiras disponíveis para 
aguardar o atendimento, quando necessário.  

Em 2019, ao lado da secretaria instalamos um bebedouro elétrico para uso da 
comunidade e dos adultos.  
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A localização da secretaria (no mesmo espaço que o refeitório), o torna um ambiente 
muito ruidoso, o que frequentemente dificulta o atendimento da comunidade; também 
sua localização possibilita o acesso direto das pessoas a todos os espaços da escola, 
inclusive aos de atividades das crianças, o que pode implicar em questões de 
segurança. 

Em relação ao atendimento, seja por parte do pessoal que trabalha na secretaria, seja 
por parte da equipe escolar em geral, as avaliações indicam satisfação por parte da 
comunidade, com destaque para a disponibilidade para ajudar, solicitude, 
acolhimento, cuidado, educação, receptividade, cortesia e atenção tanto aos adultos 
como às crianças. Procuramos sempre agilizar o atendimento, desburocratizando-o. 

Espaços externos e de uso comum 
 
A estrutura horizontalizada de nossa escola e sem 
rampas íngremes garante acessibilidade para 
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. A 
escola possui cobertura para os dias chuvosos e para 
os dias de muito sol. 

É um ambiente conciso, com bastante turmas por 
período e sem muitos espaços de uso alternativo nos 

dias chuvosos; arborizado e com alguns locais que podem ser usados para cultivo de 
hortas e jardins. 

A calçada apresenta muitas irregularidades, devido às raízes de árvores, o que 
dificulta a passagem de cadeirantes e, ainda, pode ocasionar acidentes. Neste ano, 
solicitamos a retirada de duas árvores e regularização do piso na calçada da entrada 
principal - houve atendimento em relação à retirada de uma árvore e adequações do 
piso (na calçada da entrada principal); foi feita a sinalização viária horizontal para 
indicação de desembarque de cadeirantes.  

Também foi apontado a necessidade de maior regularidade da limpeza das calçadas 
da escola.  

Na entrada da escola há cobertura para acolher os visitantes em dia de chuva ou de 
muito sol, contudo, na avaliação algumas famílias sugeriram que pudessem aguardar 
crianças no hall de entrada por causa da chuva ou do sol excessivo – há orientações 
expressas de que isso seja feito nos momentos de entrada e de saída, portanto, a 
sugestão das famílias indica que nem sempre tais orientações foram cumpridas. 

Os espaços externos e o parque são limpos de acordo com o cronograma indicado, 
mas a limpeza em geral demonstra-se bem precária e insuficiente, havendo excesso 
de serviços para uma equipe de limpeza em quantidade demasiada reduzida.  

Observamos que os portões garantem a segurança das crianças e de todos no interior 
da escola, porém, com a terceirização da equipe de limpeza passamos a ter 
dificuldades na organização dos momentos de entrada e de saída, devido à 
diminuição drástica de funcionárias para fazer as entradas e saídas – durante o ano, 
em duas ocasiões ocorreram situações de crianças saírem para a calçada logo após 
entrarem na escola.  
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Também a organização do fluxo de circulação de 
pessoas nos horários de entrada e de saída foi 
prejudicada pela terceirização da equipe de 
limpeza, cujo contrato não permite que a equipe 
apoie esses momentos. Até o ano passado (2018), 
a entrada e a saída das crianças do transporte 
público e particular (à exceção das cadeirantes) era 
feita pelo portão da avenida; a entrada e a saída das 
crianças com suas famílias era feita pelo portão 
principal – com a redução do pessoal, não foi 

possível garantir esse fluxo, ocasionando tumultos pela circulação cruzada de 
pessoas e até mesmo “desgarramento” de crianças de seus monitores do transporte, 
implicando em frequentes riscos de perdas de crianças. 

Além da quantidade insuficiente de funcionárias da limpeza, o contrato da Secretaria 
de Educação com a empresa terceirizada não prevê serviços de lavanderia e 
higienização de brinquedos, acarretando acúmulo de sujeira em brinquedos, tapetes 
cortinas, bichos de pelúcia e fantasias – itens que são de uso comum e frequente 
pelas crianças de todas as turmas. 

Em 2019, o mural de comunicados da entrada foi refeito com azulejos para possibilitar 
o uso de fitas adesivas.  

O piso da escola encontra-se, em geral, em bom estado, no entanto alguns pontos 
nos preocupam (no pátio/ quadra, as grelhas de concreto demandam manutenção 
constante, pois se desgastam e se desnivelam com frequência devido à 
movimentação de pessoas e passagens com brinquedos com rodas (patinetes e 
triciclos).  

Avaliamos que, para a circulação de pessoas, o espaço está adequado em relação à 
quantidade de crianças, mas em relação aos espaços de uso coletivo, considerando 
a quantidade de turmas atendidas, é bastante reduzido.   

Prédio anexo e corredor 

Em razão de frequentes ocorrências de goteiras em salas do 
prédio anexo e do próprio corredor, em 2019 foram feitos 
serviços de manutenção nas calhas e encanamentos, conforme 
orientações do responsável técnico (Consultor de Obras) da 
Secretaria de Educação, além de trocas parciais de telhas. Com 
estes serviços e maior frequência na limpeza das calhas, houve 
significativa diminuição das goteiras e dos alagamentos do 
corredor, mas o problema das goteiras não foi solucionado 

definitivamente. 

No corredor do prédio anexo, observamos que o piso perdeu sua capacidade 
antiderrapante, acarretando escorregões próximo à área das pias externas dos 
banheiros, que costuma estar mais úmida em razão do uso das pias, ou de vazamento 
de sifões (para evitar os danos frequentes aos sifões e vazamento contínuo de água, 
foram instaladas grades embaixo das pias, mas este problema também não se 
resolveu completamente). Nos espaços da escola, também não temos sinalização 
horizontal para deficientes visuais (piso tátil). 
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Pátio/ quadra 
O pátio (ou quadra, como costumamos chamar) 
tem uma parte coberta e uma parte descoberta, 
possibilitando seu uso tanto nos dias de sol 
como nos dias de chuva. É organizado de modo 
a favorecer a circulação das pessoas com 
mobilidade reduzida ou que usam cadeira de 
rodas, e geralmente livre de materiais que 
possam obstruir a passagem. O piso é de 
cimento e, na avaliação de algumas pessoas, 
não é adequado ou seguro, por ser áspero.  

Devido à queda de folhas de árvores, há 
necessidade de limpeza com maior frequência para evitar entupimento das canaletas 
de escoamento de água e acidentes com folhas molhadas, quando chove. 

Observamos que há pontos da escola, incluindo paredes do pátio, com ocorrência de 
teias e sujeiras acumuladas. 

No pátio há lixeiras em quantidade suficiente, distribuídas adequadamente, mas nem 
sempre os lixos são recolhidos ao final de cada período (nos espaços externos e nas 
salas das turmas). 

Há bebedouros disponíveis, em altura favorável ao uso das crianças.  Em 2019 
construímos mais um conjunto de pias e torneiras no pátio, próximo à cozinha. Essa 
medida propiciou melhor organização dos momentos de escovação, diminuindo a 
ocorrência de acúmulo de crianças para uso das mesmas pias. 

As professoras utilizam as paredes disponíveis para expor produções das crianças, 
geralmente fixando-as em local acessível e na altura compatível com as crianças, 
mantenho-as sempre atualizadas. Os comunicados e as atividades são afixados com 
adesivos, sem o uso de imãs, percevejos ou alfinetes. 

Há bancos disponíveis para uso de adultos e crianças e ao fundo do pátio, no espaço 
que chamamos de pergolado, parte do muro recebeu revestimento em azulejo, sendo 
este um espaço que professoras/es podem utilizar com as crianças para pinturas e 
outras atividades. 

Não há brincadeiras pintadas no chão, nem canto com livros, gibis ou revistas. Em 
assembleias realizadas com as crianças, elas apontaram como uma das prioridades 
a pintura de brincadeiras no chão do pátio. 

Os brinquedos utilizados são guardados no almoxarifado, sendo necessário que um 
adulto os disponibilize para uso das crianças.  

Todos os adultos participam das discussões sobre a organização do pátio e todos os 
professores são envolvidos nas discussões de aquisição de brinquedos e materiais – 
tanto para uso no pátio como para uso em outros espaços, as aquisições de 
brinquedos e materiais são feitas a partir das indicações das professoras, em 
discussões coletivas ou apontadas nos planejamentos, conforme previsibilidade da 
aquisição, recursos disponíveis e autorização de despesas constantes no Manual de 
Gestão da APM (quando a despesa não está expressa, solicitamos autorização por 
parte do setor responsável na Secretaria de Educação). 
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Parque 

No parque, os equipamentos disponíveis para uso das crianças são seguros e 
encontram-se em bom estado de conservação, estão bem fixos, sem farpas, pregos 
ou parafusos soltos. O espaço, a quantidade e a diversidade de brinquedos atendem 
bem uma turma por vez, com acompanhamento e orientações constantes por parte 
de professoras e auxiliares em educação.  

Também neste ano de 2019 passamos o balanço adaptado que estava no fundo do 
pátio para o parque, possibilitando que as crianças cadeirantes pudessem brincar de 
balanço no mesmo local e ao mesmo tempo que as demais crianças – observamos 
que crianças de algumas turmas frequentemente fizeram uso inadequado deste 
balanço, principalmente com acúmulo para além da quantidade suportada, 
ocasionando quebras do brinquedo. 

Observamos que em razão da grande quantidade de crianças que utilizam o parque 
durante a semana, há maior desgaste dos brinquedos de areia. A organização dos 
materiais é compartilhada com as crianças, contudo observamos que nem todas as 
turmas recolhem e guardam os materiais antes de saírem do parque (o mesmo ocorre 
no pátio).  

Foi colocado alambrado em torno de todo parque, evitando que as crianças subam 
nos muros e, com isso, se coloquem em risco de acidentes. Também a drenagem do 
parque foi totalmente refeita para possibilitar melhor vazão da água. A areia do parque 
é substituída total e parcialmente com a periodicidade indicada (semestral), sendo 
higienizada toda sexta-feira ao final da tarde.  

O parque não é coberto nem possui telas para evitar a entrada de animais, como 
gatos e pombas – não observamos presença de pombas no local, mas há entrada 
constante de gatos, que depositam fezes e urinam na areia. Muitas famílias se 
queixam da areia do parque, seja por conta da sujeira, seja por receio de doenças e 
alergias que possam ser causadas pelo contato com areia suja de fezes e urina de 
animais.  

No processo de avaliação, e também durante o ano, famílias e educadores sugeriram 
substituição total e/ou parcial da areia por outro material (como piso emborrachado 
ou grama sintética) – essas sugestões foram discutidas com o responsável técnico 
(consultor de obras) da Secretaria de Educação, que reiterou recomendação do uso 
da areia, indicando custo alto de colocação e manutenção de outros tipos de piso, 
além de maiores riscos de machucados em caso de quedas das crianças (no caso de 
grama sintética, cujo atrito poderia “queimar” a pele das crianças).  

Também na avaliação foi sugerida a cobertura do parque para que as crianças 
possam utilizar em dias de chuva, e também esta sugestão foi debatida pela direção 
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escolar com o Consultor de Obras, que avaliou a execução inviável, seja pelo custo, 
seja por questões técnicas e práticas em razão das árvores, que oferecem proteção 
dos raios solares. 

Após brincar no parque as crianças são orientadas a realizar a higiene (lavar as mãos, 
tirar areia da roupa e do calçado). Mesmo com estes procedimentos, é natural que as 
crianças transportem involuntariamente areia no corpo, roupas e calçados, por isso, 
diminuir incidência de areia na biblioteca, que também é um espaço de uso coletivo, 
buscamos organizar os horários de modo que nenhuma turma tenha uso desse 
espaço logo após o uso do parque. 

Refeitório 
 
Na avaliação geral, o refeitório nem sempre está limpo 
e organizado plenamente. A manutenção da limpeza 
leve, nas mesas, é realizada geralmente pelas 
cozinheiras durante as refeições e a limpeza do chão é 
realizada por funcionária da limpeza após a refeição de 
cada turma (há uma previsão de intervalo de 5 minutos 
entre uma refeição e outra, porém, por vezes a limpeza 
é comprometida por atrasos nas saídas dos refeitórios, 
com turmas que ficam além do horário previsto). Por ser 

um espaço em que é ocupado em cerca de ¾ do tempo em de atividade letiva, requer 
muito esforço coletivo nas orientações das crianças, na manutenção da limpeza, bem 
como para o cumprimento dos combinados relacionados à organização (encostar 
cadeiras após o uso, manter cada mesa com suas respectivas cadeiras, manter os 
espaços adequados entre uma mesa e outra etc.) 

Após os horários de almoço, há horários destinados para escovação dos dentes, que 
deve ser feita com acompanhamento e orientação dos adultos, até que as crianças 
tenham autonomia para fazerem de forma adequada e independente. 

No refeitório há informações sobre restrições alimentares e cardápio adaptado em 
locais visíveis (as professoras mantém, também nas salas, essas informações 
disponíveis para consultas de professoras substitutas).  

O cardápio impresso não é acessível às pessoas com baixa visão ou cegueira. O 
Impresso fornecido pela Secretaria de Educação, disponibilizado para todas as 
famílias, é visualmente bonito, de fácil consulta, mas suas letras são muito pequenas. 
Esse cardápio também fica disponível no refeitório, no mural da entrada e 
compartilhado nas redes sociais da escola. 

As crianças se servem com autonomia, sendo acompanhadas e orientadas pelas 
professoras e demais educadoras. A interação entre crianças e funcionários acontece 
de forma respeitosa e educativa.  

No refeitório há local adequado e na altura das crianças para dispensa de objetos 
utilizados durante a alimentação, as lixeiras são suficientes e estão em local 
adequado e as sobras são descartadas nas lixeiras pelas crianças.  

As professoras sempre orientam as crianças a lavarem as mãos antes das refeições.  

Os talheres são adequados a cada tipo de alimentação servida. Os móveis são 
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adequados às necessidades da faixa etária atendida e sua disposição geralmente 
favorece a interação e a circulação de crianças e adultos. 

O refeitório tem um espaço amplo, que favorece o atendimento das necessidades das 
crianças com deficiência. Não há diferentes possibilidades para quem não deseja se 
alimentar, sendo necessário colocar em prática propostas como leituras e 
brincadeiras.  

No refeitório há uma rachadura – possivelmente causada pela movimentação natural 
do solo – que elevou parte do piso, oferecendo riscos de tropeços a crianças e 
adultos. 

Algumas famílias sugerem melhoria no cardápio, com a inclusão de leite e outros 
alimentos para caracterizar um “café da manhã”. Outras apontam como importante o 
acompanhamento da alimentação pelo cardápio; outras sugerem a adoção de um 
mecanismo de informação da alimentação diária das crianças na escola, alegando 
dificuldades em saber se a criança se alimentou adequadamente no dia. 
Considerando que crianças se servem sozinhas na escola, foi apontada a importância 
da parceria com as famílias para que incentivem este procedimento em casa, também 
com acompanhamento, supervisão e orientação de adultos, como ocorre na escola.  

Biblioteca 
 
Em 2019, a biblioteca teve algumas 
intervenções em seu visual: pintura das 
paredes, aplicação parcial de papel de 
parede. Essas melhorias foram 
apontadas como positivas, no entanto, 
em razão do acondicionamento de caixas 
de uniformes neste espaço, o ambiente 
em geral é poluído visualmente, 
oferecendo risco de acidentes e até 

propiciando a proliferação de insetos.  

Em nossa escola, carecemos de um espaço amplo e seguro (com alarmes) que 
possamos guardar as caixas  de uniformes, por isso utilizamos a biblioteca – essa 
situação, que compromete a qualidade do espaço, deveria ser provisória, mas acaba 
por se estender em razão da demora na retirada de uniforme por parte de famílias. 

Apesar de ser uma adaptação de biblioteca, é um ambiente proporcional para o uso 
de uma turma por vez. O espaço é organizado para as crianças, tendo um oficial de 
escola responsável. Sua localização a torna um espaço isolado dos demais, o que 
possibilita menos ruído para as turmas que a usa.  

Banheiros 

Na nossa escola, há banheiros específicos para adultos e crianças em quantidade 
suficiente, e todos são identificados. Observamos que o uso dos banheiros acontece 
mais durante as refeições (almoço) e durante as escovações. Como estes momentos 
ocupam – como afirmado anteriormente – cerca de ¾ do período em que as crianças 
estão na escola, o uso dos banheiros por parte das crianças é contínuo.  

Os tamanhos dos vasos e a altura das pias estão adequadas para as crianças. Temos 
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um banheiro adaptado, com trocador e chuveiro com água quente – este banheiro 
fica aberto durante todo o período para uso de adultos e crianças (observamos que 
há problemas com a ventilação deste banheiro e que ele não possui espelho).  

Os banheiros geralmente estão com aparência de limpos e em boas condições de 
uso e o odor permanece agradável durante a maior parte do período – a manutenção 
da limpeza ocorre a cada trinta minutos, contudo, observamos que a lavagem, que 
com a equipe anterior era feita duas vezes ao dia, passou a ser feita com menor 
regularidade e, por vezes, em horários em que as crianças já estavam na escola, o 
que dificultava o uso.  

Constatamos, ainda, que há cestos de lixos em todos os banheiros, mas a maioria 
sem pedais, embora essa seja uma indicação da Secretaria de Educação, 
responsável por fornecer este tipo de material. Em relação ao tamanho, os cestos de 
lixos são compatíveis com a demanda.  

Há papéis higiênicos em todos os banheiros e são sempre repostos quando acabam.  

As torneiras funcionam adequadamente e na maioria das vezes tivemos sabonetes 
líquidos disponíveis para higiene das mãos, assim como temos papeleiras com papéis 
disponíveis (na maior parte do ano) para enxugar as mãos.  

Durante o ano tivemos muitos problemas com descargas, sifões e vazamentos, que 
exigiram manutenções frequentes devido ao mau uso. Observamos, ainda, que nem 
todas as crianças desenvolveram o hábito de dar descarga após o uso do sanitário –  
tais situações elevaram a frequência com a substituição da equipe anterior – 
concursada – por equipe terceirizada, que diminuiu a permanência em plantões e por 
vezes não realizou os plantões nos banheiros, que são os momentos em que se 
revezariam para manter a higiene e a limpeza de pias, torneiras, banheiros, vasos e, 
quando necessário, orientar as crianças quanto ao uso adequado.  

Observamos que algumas portas dos banheiros das crianças precisam de 
manutenção. As portas dos banheiros das crianças, conforme recomendações de 
segurança, não possuem trincos – observamos que precisam de mecanismos que as 
mantenham automaticamente encostadas ao serem usadas pelas crianças. 

Hortas e jardins 

Apesar de a escola possuir alguns espaços para o cultivo de hortas e jardins, ainda 
não efetivamos ações coletivas neste sentido. Algumas turmas desenvolveram 
projetos específicos e pontuais, inclusive com a inscrição de professora em oficinas 
sobre o tema. 

Observamos que os espaços que podem ser utilizados para o cultivo de hortas e 
jardins precisam de ajustes e manutenções, de modo que venham a possibilitar o 
acesso e a participação de crianças, jovens e adultos nas ações, inclusive de 
cadeirantes. 
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Outros aspectos avaliados pelas famílias   

De um modo geral, as avaliações indicam que as 
famílias estão satisfeitas com atendimento de 
funcionários/as e professores/as.  

Observamos ao longo do ano e nas avaliações 
finais satisfação com o trabalho pedagógico, com 
reconhecimento de desenvolvimento de projetos 
que utilizam estratégias interativas, que 
aproximam as famílias, que favorecem e 
estimulam a participação e valorizam os saberes 
dos familiares.  

Muitas famílias manifestam que observam as aprendizagens das crianças por meio 
das falas delas; algumas relataram que perceberam suas crianças mais organizadas 
e menos conflituosas, além de outros avanços nas aprendizagens das crianças 
(postura leitora e contadora de histórias). 

Porém, ainda identificamos ansiedades e expectativas em relação à antecipação de 
conteúdos e estratégias não condizentes com as faixas etárias da pré-escola. 
Principalmente em turmas do Infantil V, mas não apenas nestas, várias famílias 
reivindicam ensino de letras e números e outras atividades próprias do Ensino 
Fundamental ou preparatórias para esta etapa.  

Também identificamos expectativas e ansiedades em relação a desenvolvimento de 
projetos e atividades vinculados às datas comemorativas, festas e comemorações 
temáticas (Festa Junina, Dia das Mães, Dia dos Pais,  Dia do Índio), apresentações 
de crianças, atividades com fins de arrecadação financeira e outras que estão 
presentes na memória de muitas famílias, que na infância vivenciaram outro modelo 
de escola. 

Costumamos usar publicações nas redes sociais da escola para divulgar nosso 
projeto pedagógico, apresentado atividades realizadas e, com isso, ampliar a visão e 
o entendimento das famílias em relação às concepções, princípios e diretrizes que 
norteiam as práticas pedagógicas na EMEB Fernando Pessoa, que são diferentes 
aos modelos vivenciados por algumas famílias. 

Também com esse intuito, nas reuniões com pais que ocorrem ao longo do ano, e 
nos sábados letivos, pautamos por meio de diferentes estratégias e recursos (leitura 
de textos, uso de vídeos, compartilhamentos de 
práticas e vivências) aspectos do nosso Projeto 
Pedagógico.  

Ainda que não seja a maioria das famílias que 
manifestem expectativas quanto à antecipação de 
conteúdos e de estratégias típicas do Ensino 
Fundamental, a constância de tais expectativas 
sugerem a necessidade de ampliar as estratégias 
de discussão e reflexão do Projeto Pedagógico 
com as famílias, inclusive para esclarecer como a 
escola trabalha as questões relativas ao desenvolvimento do pensamento e da 
linguagem oral e escrita, que estão presentes em nosso cotidiano. 
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Em relação às reuniões com pais, as avaliações da maioria das famílias indicam 
satisfação, com destaque para as diferentes dinâmicas utilizadas que despertam o 
interesse e favoreceram interação entre crianças e famílias. 

Em geral, os eventos – reuniões, sábados letivos, semana das crianças – são bem 
avaliados pelas famílias, que reconhecem nestas atividades oportunidade de 
integração com os/as educadores/as e de interação com suas crianças. Em uma das 
turmas, a síntese da avaliação sugere que nos comunicados da Festa do Esquisito 
sejam sugeridas apenas roupas e caracterizações que não usem fantasias, para 
evitar constrangimentos para as crianças que não podem vir fantasiadas.  

Quanto às formas de comunicação da escola, a maioria das famílias aponta aspectos 
positivos, destacando a ampliação dos canais de comunicação com a efetivação e 
sistematização do uso de redes sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram, Blog), que 
complementam as comunicações gerais encaminhadas via caderno de comunicados, 
sendo este ainda o principal meio de acesso das famílias. 

A maior parte das famílias avalia como boas e muito boas as comunicações da escola, 
inclusive de eventuais ocorrências e das programações dos eventos (no início de todo 
mês encaminhamos impresso – também disponível em redes sociais – com toda a 
programação mensal.  

Uma família em específico aponta como negativa a falta de comunicação da escola a 
respeito de ocorrência com sua criança e questiona a não continuidade de uso do 
caderno de comunicação adotado no ano anterior. Ainda que seja uma situação 
pontual, compreendemos que é algo que devemos 
cuidar, pois além de ser direito de todas as famílias, 
a comunicação é estratégica para ampliar (ou 
diminuir) os vínculos e as relação de confiança entre 
famílias e escola. 

Em sentido semelhante, algumas famílias 
apontaram queixas de que professoras substitutas 
nem sempre respondem agendas; outras 
apontaram a não observância dos responsáveis na 
hora de entregar crianças. 

Em 2019, algumas turmas ficaram provisoriamente sem suas professoras efetivas, 
em razão de afastamentos para tratamento de saúde. Nestas turmas, destacou-se 
avaliação negativa pela não garantia de uma mesma professora substituta e pela 
constante divisão de turmas – situações estas que extrapolam as possibilidades de 
ação da equipe gestora. 

Em turmas com crianças com necessidades educacionais especiais, com ou sem 
diagnóstico, famílias questionaram a não disponibilidade de profissional para apoio à 
inclusão em tempo integral. 

A maior parte das famílias avalia positivamente as atividades de estudo do meio 
realizadas pela escola e reivindicam ampliação da quantidade de atividades deste 
gênero, com saídas para cinema, teatros e biblioteca por exemplo). Ainda que não 
seja saída da escola, também nesta categoria de estudo do meio se inserem 
apresentações de peças realizadas no espaço escolar. Em 2019, houve apresentação 
do Teatro de Bonecos da GCM.
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V – PLANOS DE AÇÃO PARA OS SEGMENTOS DE ATUAÇÃO NA 
ESCOLA 

Plano de ação comum aos diversos segmentos 

Contexto: Salas das turmas – estrutura física, mobiliário e organização 

Metas Ações Respon-
sáveis 

Prazos 

Facilitar, às crianças e 
adultos, a identificação 
das salas das turmas. 

Manter identificação da sala, utilizando 
fotos das professoras, número das 
salas e atividades das próprias 
crianças. 

Equipe 
gestora 
e equipe 
docente 

Execução 
imediata e 
permanent
e 

Preservar a pintura das 
paredes. 

Ao expor as produções das crianças, 
utilizar adesivos que não prejudicam a 
pintura das paredes das salas. 

Equipe 
docente 

Execução 
imediata e 
permanent
e 

Possibilitar um 
ambiente livre de 
poluição visual e que 
facilite a limpeza do 
mobiliário 

Priorizar o uso das prateleiras e 
armários para a guarda de materiais e 
equipamentos, evitando colocar 
materiais em cima de armários e 
colmeias e, se necessário, acondicionar 
em caixas organizadoras e/ou caixas de 
papelão encapadas.  

Equipe 
docente 

Execução 
imediata e 
pemanente 

Propiciar organização 
do espaço, com 
segurança e melhor 
adequação. 

Construir armários e prateleiras de 
alvenaria e ardósia. 

APM Longo 

Possibilitar espaço 
físico saudável, seguro 
e que facilite o 
desenvolvimento das 
atividades. 

Reforma de pisos das salas 
(substituição completa e parcial de 
pisos danificados e 
impermeabilização). 

APM Ver plano 
de ação da 
APM 

Oferecer, às crianças, 
mobiliários seguros e 
em quantidade 
suficiente. 

Solicitar à Secretaria de Educação 
substituição de mesas e cadeiras 
danificadas e complementação dos 
mobiliários faltantes. 

Equipe 
gestora 

Primeiro 
trimestre 

Oferecer, a todas/os 
professoras/es, 
mobiliário seguro e em 
boas condições de uso. 

Fazer levantamento de mesas e 
cadeiras danificadas, para substituição 
parcial custeada pela APM 

Equipe 
gestora 
e APM 

Primeiro 
semestre 

Efetivar a mostra das 
produções das crianças 
como ação permanente 
e coletiva adotada por 
todas as professoras. 

Utilizar, de forma negociada e 
planejada, as paredes da sala da 
turma para expor as atividades das 
crianças, bem como utilizar os demais 
espaços da escola (muros, paredes) e 
criar outras formas de exposição 
(banners, móbiles...). 

Equipe 
docente 

Execução 
permanent
e 

Propiciar ambiente de 
trabalho e de atividades 
menos turbulento nas 
salas da quadra, de 
forma que as 
professoras possam 

Construir mureta de proteção em frente 
às salas da quadra. 

APM Segundo 
semestre 
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manter as portas 
abertas para possibilitar 
melhor ventilação das 
salas. 

Diminuir incidência de 
raio solar e melhorar a 
organização dos 
materiais nas 
prateleiras. 

Substituir cortinas desgastadas e ajustar 
os tamanhos. 

APM Segundo 
semestre 

 

Contexto: Qualificação dos espaços externos e espaços internos e recursos de uso 
comum 

Metas Ações Respon-
sáveis 

Prazos 

Melhorar a 
identificação dos 
espaços. 

Sinalizar verticalmente os locais das 
salas com placas de identificação 
espalhadas pela escola 

Equipe 
gestora  

Primeiro 
trismestre 

Facilitar a circulação de 
pessoas com baixa 
visão ou deficiência 
visual. 

Aplicar piso tátil na escola como forma 
de sinalização horizontal. 

APM Segundo 
semestre 

Qualificar os espaços 
de afixação das 
atividades das crianças. 

Construir painéis com moldura na altura 
das crianças.  
Adquirir painéis móveis. 

APM Segundo 
semestre 

Confeccionar móbiles e outros meios 
para exposição das atividades das 
crianças nas salas e em outros 
espaços. 

Equipe 
docente 

Execução 
permamen
-te. 

Melhorar a estética e 
propiciar alternativas de 
atividades na quadra/ 
pátio. 

Pintar o chão da quadra e desenhar 
brincadeiras para o desenvolvimento 
de atividades que envolvam o corpo e 
o movimento. 
 

APM Segundo 
semestre 

Adequar a circulação de 
entregadores de 
alimentos e itens da 
cozinha às orientações 
da SE. 

Ajustar a inclinação da rampa de 
acesso do portão da cozinha e para 
possibilitar a passagem de carrinhos 
de entrega. 

APM Primeiro 
semestre 

Melhorar a estética da 
fachada da escola. 

Desenvolver projeto com as crianças 
para pintura de desenhos nos quadros 
do muro da escola. 

Equipe 
docente 

Primeiro 
semestre 

Qualificar os espaços 
de atendimento das 
famílias e melhorar a 
segurança para 
crianças e adultos 

Havendo espaço ocioso, discutir com a 
Secretaria de Educação possibilidade 
de remanejamento da secretaria da 
escola para um local em que os 
usuários não tenham acesso direto aos 
espaços de uso das crianças. 

Equipe 
gestora 
e 
Conse-
lho de 
Escola 

Durante o 
ano. 

Propiciar às crianças e 
aos adultos espaços, 
mobiliários e materiais 
regularmente limpos e 
higienizados. 

Solicitar, para a Secretaria de 
Educação, ampliação do quadro de 
funcionárias/os da limpeza e discutir as 
demandas de serviços que não são 
atendidas pelo contrato da SE com a 
empresa terceirizada. 

Equipe 
gestora, 
com 
apoio do 
Conse-
lho de 

Primeiro 
trimestre 
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Escola 

Reorganizar a rotina de trabalho da 
equipe de apoio e efetivar 
acompanhamentos sistemáticos dos 
trabalhos desenvolvidos. 

Equipe 
gestora 

Primeiro 
mês e ao 
longo do 
ano. 

Eliminar ou diminuir a 
incidência de goteiras e 
infiltração de água pela 
escola. 

Realizar limpeza periódica e 
desentupimento de calhas, rufos, 
canaletas e encanamentos. 

APM Mensalme
n-te 

Melhorar a organização 
e propiciar maior 
conservação dos 
brinquedos de areia e 
materiais no parque. 

Intensificar acompanhamento e 
orientação das crianças quanto ao uso 
adequado e à guarda dos brinquedos e 
materiais antes da turma sair do 
parque. 

Equipe 
docente
. 

Execução 
permamen
-te. 

Garantir conservação 
da higiene da areia do 
parque para uso seguro 
e saudável por parte de 
crianças e adultos 

Instalar tela de proteção ao redor do 
parque para dificultar acesso de 
animais, como pombas e gatos. 

APM Primeiro 
semestre. 

Manter a limpeza e higienização 
periódica e regular do parque. 

Equipe 
de 
limpeza 

Execução 
permamen
-te, 
conforme 
cronogram
a da rotina. 

Realizar complementação e 
substituição parcial da areia do parque. 

APM Semestral-
mente 

Descartar brinquedos e utensílios 
quebrados e com ponta e adquirir 
novos conforme a necessidade. 

Equipe 
docente 
e APM 

Ao longo 
do ano 

Melhorar a organização 
dos momentos de 
refeição e diminuir 
desperdícios de 
alimentos, propiciando 
ambiente tranquilo, 
mais conforto e 
segurança alimentar. 

Intensificar acompanhamentos e 
orientações (antes, durante e após as 
refeições) para ajudar as crianças a se 
servir, a se alimentarem 
adequadamente e a manterem o 
ambiente organizado. 

Equipe 
docente 
e 
equipes 
de apoio 

Execução 
permamen
-te. 

Cumprir horários e combinados  

Ampliar o tamanho do cardápio 
ilustrado e manter um “carômetro” das 
restrições alimentares em local de fácil 
visualização das educadoras. 

Equipe 
de apoio 
educati-
vo 

Primeiro 
mês 

Observar a disposição de mesas e 
cadeiras e mantê-las sempre que for 
feita a faxina do refeitório, de modo a 
possibilitar circulação segura de 
crianças e adultos. 

Equipe 
de 
limpeza 

Execução 
permanent
e 

Incentivar a alimentação e 
oferecer alternativas para as 
crianças que não quiserem se 
alimentar (atividades paralelas, 
almoço por adesão). 

Equipe 
docente 

Primeiro 
trimestre 
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Adequar parte do piso do refeitório, 
que apresenta rachadura e elevação. 

APM Primeiro 
trimestre 

Qualificar a organização 
da biblioteca e oferecer 
mobiliário em condições 
seguras. 

Retirar os uniformes no prazo 
solicitado ou o mais breve possível 

Famílias Primeiro 
mês 

Intensificar a comunicação com as 
famílias para que retirem o uniforme 
em tempo hábil, de modo a evitar a 
manutenção de uniformes na 
biblioteca. 

Equipe 
docente 
e equipe 
gestora 

Primeiro 
mês 

Realizar a manutenção do mobiliário. Equipe 
gestora 
em 
parceria 
com 
APM 

Sempre 
que 
necessário 

Propiciar ambiente 
saudável e adequado 
dos banheiros de 
adultos e crianças. 

Nos banheiros das crianças, garantir a 
permanência nos plantões, com efetiva 
orientação, supervisão e higienização 
frequente. Realizar limpeza e 
higienização periódica dos banheiros 
dos adultos e recolhimento regular dos 
lixos. 

Equipe 
de 
limpeza 

Diariament
e e 
conforme 
cronogra-
ma da 
rotina. 

Solicitar à Secretaria de Educação o 
envio (ou autorização para aquisição 
pela APM) de cestos de lixo com 
pedal. 

Equipe 
gestora 

Fevereiro. 

 Colocar molas e puxadores nas portas 
dos banheiros das crianças. 

APM Primeiro 
trimestre 

Incorporar a temática 
Hortas e Jardins como 
projeto coletivo 
permanente, 
envolvendo crianças, 
equipe escolar e 
famílias. 

Adequar alguns espaços (fundo da 
escola e canteiro ao lado da caixa 
d’água) para criação de hortas e 
jardins. 

APM Primeiro 
semestre 

Adquirir palets para horta/ jardim 
suspenso 

APM Primeiro 
semestre 

Adquirir ferramentas para jardinagem APM Primeiro 
semestre 

Fazer jardim suspenso com pneus 
cortador ao meio no corredor do prédio 
anexo e no corredor da BEI 

APM Primeiro 
semestre 
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Contexto: Reflexões sobre o currículo da pré-escola com a comunidade escolar 

Metas Ações Respon-
sáveis 

Prazos 

Ampliar as compreensões 
das famílias a respeito 
das concepções, dos 
princípios, das diretrizes e 
dos objetivos que 
norteiam a Educação 
Infantil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter a realização de reuniões com 
pais formativas, pautando aspectos 
dos nosso PPP, vinculando com as 
práticas pedagógicas efetivadas em 
nossa escola. 
 

Equipe 
docente  

Confomre 
cronogram
a da 
reuniões 
com pais 

Realizar rodas de conversa com as 
famílias, para apresentação do PPP, 
refletindo sobre os eixos norteadores 
do nosso trabalho pedagógico. 

Equipe 
gestora 
e 
Conse-
lho de 
Escola 

Mensalme
n-te 

Intensificar a utilização das redes 
sociais da escola para divulgação do 
trabalho pedagógico e fomento de 
reflexões sobre o nosso projeto 
político-pedagógico. 
 

Equipe 
docente 
e 
Equipe 
gestora 

Ao longo 
do ano. 

 
Avaliação do plano de ação comum aos diversos segmentos que atuam na escola 

O plano de ações dos diversos segmentos será avaliado de forma continuada nas 

reuniões com os diferentes segmentos e em reuniões pedagógicas, considerando-se 

a efetivação das ações planejadas, bem como, se necessário, estabelecendo novas 

ações para garantir o atendimento das prioridades elencadas.  

As avaliações envolverão discussões coletivas e individuais, considerando as etapas 

previstas e auto avaliação, propiciando que cada profissional reflita sobre sua própria 

atuação. 

IMPORTANTE: Em razão da suspensão das atividades presencias, devido à 

pandemia de coronavírus, as ações relacionadas ao desenvolvimento do trabalho 

pedagógico presencial não se efetivaram, e outras foram comprometidas, sendo 

indicada a retomada deste plano para o próximo ano letivo, ajustando-se às novas 

necessidades e demandas. 

Plano de ação da APM em parceria com o Conselho de Escola 

Breve diagnóstico das ações realizadas nas primeiras semanas do ano 

Considerando indicativos da avaliação dos trabalhos de 2019, iniciamos o ano 

realizando algumas adequações de espaços para atender as necessidades das 

crianças, uma delas foi a construção de um novo bebedouro no pátio contendo mais 

5 torneiras temporizadoras e com água filtrada, para proporcionar menos tempo de 

espera nos momentos de higienização das mãos e escovação. 

Devido a tentativas de invasão que ocorreram na escola logo no início do ano, 
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reforçamos trancas, trocamos chaves e colocamos mais cadeados nos portões 

principais de acesso às áreas avaliadas como suscetíveis de invasão.  

Além disso, seguindo o cronograma definido no plano de ação comum aos diversos 

segmentos, realizamos manutenção do parque com a troca de areia e pintura com 

verniz dos brinquedos de madeira. 

Ações previstas para 2020 

Ação Justificativa Cronograma 

Mural de feltro por 
mural de azulejo 

Para sanar o risco existente na utilização 
de tachinhas próximas as crianças 

fev/20 

Construção de novo 
bebedouro na quadra 
com mais 5 torneiras 
temporizadoras 

Ampliar a quantidade de torneiras para 
uso das crianças e adultos;  

mar/20 

Aquisição de pastas Organização dos documentos de cada 
criança na secretaria  

mar/20 

Aquisição de kit 
coletivo para 
professores(as) 

Para agilizar aos professores(as) 
materiais de uso frequente na realização 
de suas tarefas em sala a compra de 
pistola de cola quente, refil de cola 
quente, tesoura grande, barbante, furador, 
granpeador. 

mar/20 

Aquisição de kit 
individual de professor  

Para auxiliar no uso frequente dos 
professores(as) em sala e reuniões a 
aquisição de dois cadernos, uma para 
planejamento e outro para registro HTPC, 
canetas, corretivo, régua, lápis, borracha, 
cola, canetão hidrocor colorido, caneta 
tipo piloto preta e azul, clipes. 

mar/20 

Substituição da porta 
da sala 8 

Porta soltando farpas, sendo um risco 
para adultos e crianças, sem condições se 
quer de pintura. 

mar/20 

Substituição total de 
lâmpadas 
fluorescente por 
lâmpadas de LED 

Dar continuidade a proposta das trocas de 
lâmpadas fluorescentes e de uso de 
reatores, tendo em vista que a lâmpada 
de LED tem mais durabilidade e ser mais 
econômica. 

Decorrer do 
ano 

Contratação de plano 
de internet de banda 
larga (100m)  

Ampliar a conectividade da rede para uso 
das professoras visando melhorar a 
conectividade da rede de internet pelo 
espaço da escola. 

mar/20 

Revestimento em 
azulejo no muro do 
pergolado 

Criar mais um espaço com azulejo para 
as crianças realizarem atividades de 
pinturas. 

mar/20 

Contratar serviço de 
locação de ônibus 

Contratar transporte para a realização do 
estudo do meio de acordo com as 
propostas pedagógicas das professoras  

Decorrer do 
ano 
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Aquisição de mais um 
ventilador de parede 
para a biblioteca 

Tendo em vista o aquecimento do 
equipamento de multimídia que pode 
sofrer algum dano pelo excesso de calor 

Decorrer do 
ano 

Substituição da última 
porta do banheiro dos 
meninos do corredor 
anexo 

A porta já não segura mais parafuso, a 
dobradiça fica solta na parte inferior, 
sendo risco das outras dobradiças se 
soltarem também e a porta cair. 

jul/20 

Aquisição de 
saboneteiras  

Higienização de mãos 
jul/20 

Aquisição do armário 
planejado na sala de 
reuniões 

Para melhor guardar o equipamento 
eletrônico e organizar o espaço para 
melhor receber familiares e funcionários. 

ago/20 

 Aquisição de novas 
cortinas para as salas 
de aula e biblioteca 

Não foi possível a troca das cortinas, 
algumas se encontram bem rasgadas, sua 
troca ficará para o inicio de 2021, mas foi 
possível fazer a barra de todas, conforme 
indicação dos professores(as) 

Ago/20  

Troca do paviflex das 
5 salas da quadra e 
sala 10, 
impermeabilização e 
resina 

O piso é bem antigo, da inauguração da 
escola e já esta bem gasto, com vários 
furos e partes que o piso nem tem mais. set/20 

Troca de peças de 
piso paviflex em 
algumas salas (1, 7, 
8, 9, 11 e biblioteca) 

Salas com pisos soltando, criando 
desnível no piso e poeira, prejudicando a 
limpeza do espaço e a ocorrência de 
tropeçar  

set/20 

Impermeabilização e 
resina nas salas 1, 7, 
8, 9, 11 e biblioteca 

Além de deixar o ambiente esteticamente 
mais acolhedor, facilita na limpeza e 
higienização do espaço 

set/20 

Aquisição de 11 
caixas de som  

Pensando em facilitar a utilização do 
recurso com as crianças avaliamos a 
importância de ter disponível em cada 
sala uma caixa de som com recursos 
variados para que o professor(a) possa 
usar com sua turma. 

set/20  

 Aquisição de 3 
webcam 

 No momento que vivemos com reuniões 
online avaliamos a importância de ter uma 
webcam na secretaria, uma na sala dos 
professores e uma na BEI, para uso 
tantos dos funcionários como futuramente 
com as crianças. 

 set/20 

Aquisição de acsess 
point  

Possibilitar melhor qualidade nos 
computadores e conexão. 

out/20 

Aquisição de 3 
nobreak  

Regulador de voltagem e a pureza da 
energia que chega até os eletrônicos 
conectados a ele para garantir a 
durabilidade do equipamento. 

out/20 
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Realizamos a 
construção da mureta 
em torno da quadra 

Em avaliação dos professores(as) quando 
as crianças estão em atividade na quadra 
com bola e pneu, custam bater nas portas 
de alumínio e incomodando as demais 
turmas que estão em atividades mais 
concentradas em sala, a mureta ira 
impedir boladas. 

out/20 

Instalação de piso tátil 

Por necessidade de melhor acolher 
crianças, familiares e comunidade com 
baixa visão realização a instalação de 
piso tátil nas principais áreas da escola, 
pensando na possibilidade de se estender 
para demais espaços da escola 

out/20 

Pintura da quadra 

De acordo com assembleia mirim do ano 
de 2019 a proposta teve destaque de 
grande importância pelas crianças nov/20 

Pintura do refeitório  

Pintura do refeitório e dos portões do 
refeitório, pois a pintura realizada está 
bem antiga e com desgaste na parte do 
tijolo pintado, que chega a soltar poeira 

nov/20 

 

Avaliação do plano de ação da APM em parceria com o Conselho de Escola 

A avaliação do Plano de Ação da APM realizar-se-á mensalmente, durante as 

reuniões entre os membros da Associação de Pais e Mestres em conjunto com os 

membros do Conselho de Escola, analisando-se a execução das ações estabelecidas 

e realizando ajustes nas ações, conforme necessário. Também nas reuniões mensais 

será realizada a prestação de contas, apresentando-se os balancetes e notas fiscais 

dos serviços e aquisições efetivados no período, bem como será decidido 

coletivamente as aplicações a serem realizadas pela APM no próximo período, 

garantindo-se assim transparência e gestão democrática dos recursos financeiros. 
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Plano de ação da equipe gestora 

Objetivo Ação Responsável Periodicidade 

Avaliar as ações, 
planejar a rotina, 
aprofundar 
conhecimentos 
teóricos, discutir sobre 
as demandas e pensar 
em soluções e 
encaminhamentos. 

Reunião da 
Equipe Gestora. 

Trio Gestor. Semanal. 

Socialização do 
trabalho pedagógico e 
de informações de 
interesse das famílias 
(rotina, calendário, 
cardápio, informes 
sobre APM e outros). 

Alimentação das 
mídias sociais 
(Blog e perfil em 
Facebook) da 
escola. 

Diretor escolar, 

com apoio das 

oficiais de 

escola. 

Semanal e/ou 

conforme a 

necessidade de 

circulação de 

informação. 

Garantir um fluxo de 
informação que 
contribua para a 
organização dos 
trabalhos, 
conhecimento de 
questões de interesse 
das famílias e 
funcionários. 

Elaboração de 
comunicados 
gerais para as 
famílias e 
organização do 
fluxo de 
comunicação 
interno. 

Vice-diretora, 

com apoio das 

oficiais de 

escola e 

acompanhame

-nto do diretor 

escolar. 

Mensal 

(calendário do 

mês), e 

conforme a 

necessidade 

para as demais 

questões. 

Garantir lisura aos 
apontamentos e 
regularidade da 
frequência. 
Organizar a rotina de 
forma a minimizar 
prejuízos ao trabalho 
pedagógico, prevendo 
e solicitando 
substituições quando 
necessário. 

Acompanhamento 
da frequência dos 
funcionários, dos 
lançamentos na 
folha de frequência 
e deliberação sobre 
concessão de 
faltas abonadas, 
TRE, licença 
prêmio e PTS; 
autorização de 
entradas e 
saídas. 

Diretor 

escolar, com 

apoio da vice-

diretora e das 

oficiais de 

escola. 

Permanente. 

Organizar apoios e 
recursos que 
propiciem melhores 
condições do trabalho 
pedagógico e melhoria 
da qualidade 
do atendimento às 
crianças. 

Alimentação da 
Plataforma da 
Educação Especial 
e solicitação de 
apoio e recursos 
para crianças com 
NEE. 

Diretor 

escolar, com 

apoio da vice-

diretora e 

coordenadora 

pedagógica. 

Conforme a 

necessidade 

observada. 

Manter histórico dos 
acompanhamentos, 
orientações e 
devolutivas mais 
importantes. 
Garantir a oficialidade 
e transparência das 
ações. 

Redigir relatórios 
de questões 
importantes 
referentes a 
acompanhamentos, 
orientações e 
devolutivas das 
questões 

Diretor 

Escolar, em 

parceria e/ou 

com apoio da 

vice-diretora e 

da 

coordenadora 

pedagógica. 

Conforme a 

necessidade 

observada. 
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Quando necessários, 
encaminhar registros 
e relatórios para OP, 
SE e outros órgãos 
para providências e 
orientações. 

administrativas 
envolvendo 
funcionários. 

Garantir a preservação 
e/ou efetivação de 
direitos das crianças. 

Orientações 
pontuais e ações 
formativas 
individuais; ações 
formativas 
coletivas. 

Equipe 

gestora. 

De forma 

individual 

conforme as 

necessidades 

observadas; de 

forma geral, 

conforme 

calendário das 

reuniões 

pedagógicas. 

Encaminhamento 
para órgãos de 
proteção da criança 
(Conselho Tutelar e 
outros). 

Diretor 

Escolar. 

Conforme 

necessidade 

observada. 

Reestabelecer a 
frequência da criança 
com baixa frequência, 
buscando soluções 
junto às famílias. 

Acompanhamento 
da frequência das 
crianças. 

Diretor escolar, 

com apoio da 

vice-diretora e 

das oficiais de 

escola. 

Mensal. 

Viabilizar a efetivação 
dos estudos do meio 
como estratégias de 
implementação do 
projeto pedagógico. 

Acompanhar e 
orientar os 
planejamentos das 
professoras 
propondo 
estratégias e 
atividades de 
estudo do meio. 

Coordenadora 

pedagógica, 

em parceria 

com diretor e 

vice- diretora. 

Permanente. 

Agendar visitas em 
locais programados 
para estudo do 
meio e contratar 
transporte. 

Vice-diretora, 

com apoio do 

diretor escolar 

em parceria 

com APM. 

Conforme 

planejamento 

pedagógico 

elaborado 

pelas 

professoras 

com apoio da 

equipe gestora. 

Observação da 
circulação para garantir a 
segurança das crianças. 
Atendimento e 
orientações pontuais 
às famílias. 

Acompanhamento 
da entrada e saída. 
Passagem pelas 
salas para verificar 
necessidades do 
momento no horário 
de entrada. 

Trio gestor. Diariamente. 
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Desenvolvimento do 
plano formativo. 
Socialização de 
informações 
importantes. 
Colaboração e 
acompanhamento do 
planejamento coletivo. 

Coordenação dos 
HTPC’s. 

CP e diretor 

escolar em 

parceria com 

vice-diretora. 

Semanal. 

Avaliação e 
planejamento do 
trabalho de AEE e 
encaminhamentos. 

Reunião com 
professoras de 
AEE. 

Coordenadora 
pedagógica, 
com apoio do 
diretor e vice- 
diretora. 

Mensal 

Deliberações sobre os 
projetos e aquisições. 
Prestação de contas. 

Reunião da APM e 
do Conselho de 
Escola. 

Diretor e vice- 

diretora. 

Mensal. 

Orientações, 
acolhimentos, 
esclarecimento de 
dúvidas e 
encaminhamentos 
relacionados à criança 

Atendimento às 
famílias e à 
comunidade. 

Diretor e/ou 

vice-diretora 

e/ou 

coordenadora 

Conforme 

necessidade 

e/ou 

agendamento. 

Avaliação e 
planejamento do 
trabalho. 
Desenvolvimento do 
plano formativo. 

Reunião com 
equipe de apoio 
operacional/ 
limpeza. 

Diretor, em 

parceria com 

vice-diretora. 

Quinzenal. 

Avaliação e 
planejamento do 
trabalho. 
Desenvolvimento do 
plano formativo. 

Reunião com equipe 
de apoio 
administrativo/ 
oficiais de escola. 

Vice-diretora, 

em parceria 

com diretor. 

Quinzenal. 

Manter histórico dos 
acompanhamentos, 
orientações e 
devolutivas mais 
importantes. 
Garantir a oficialidade 
e transparência das 
ações. 
Quando necessário, 
compartilhar registros 
e relatórios com OP a 
fim de obter 
orientações. 

Redigir registros e 
relatórios de 
questões 
importantes 
referentes a 
acompanhamentos, 
orientações e 
devolutivas sobre o 
trabalho 
pedagógico. 

Coordenadora 

pedagógica, 

em parceria 

e/ou com 

apoio do 

diretor escolar 

e vice-diretora. 

Conforme a 

necessidade 

observada. 

Propiciar condições 
adequadas e seguras 
de trabalho e de 
atendimento das 
crianças, de acordo 
com as possibilidades 
e recursos disponíveis. 

Observar a 
organização, 
manutenção e 
limpeza das salas 
de atividades e 
demais espaços, 
bem como dos 

Vice-diretora 

em parceria 

com diretor 

escolar. 

Semanal. 
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Contribuir para a 
constituição de um 
ambiente equilibrado, 
não poluído 
visualmente. 

equipamentos e 
tomar providências 
para as 
adequações, 
consertos e 
melhorias. 

Possibilitar momentos 
formativos e de 
discussão e 
deliberação sobre o 
projeto pedagógico 
com equipe escolar e 
familiares, em especial 
representantes do 
Conselho de Escola e 
da APM. 

Planejar e 
coordenar reunião 
pedagógica 

Diretor escolar 

em parceria 

com 

coordenadora 

pedagógica e 

vice-diretora. 

Conforme 

previsão de 

reuniões 

constante no 

calendário 

anual. 

Viabilizar recursos 
para a melhoria das 
condições de trabalho 
e maior qualidade do 
processo pedagógico. 

Realizar pesquisas 
de 
preços/orçamentos, 
contratar serviços e 
efetuar compras; 
organizar 
documentos para 
prestação de 
contas e demais 
ações referentes à 
APM. 

Vice-diretora, 

com apoio do 

diretor escolar 

e em parceria 

com APM. 

Organização de 

documentação: 

semanal; 

realização de 

orçamentos e 

contratação de 

serviços 

conforme 

necessidades 

indicadas e de 

acordo com 

aprovação em 

reunião da 

APM. 

Viabilizar apoios e 
recursos para as 
crianças com 
necessidades 
educacionais 
especiais e com 
outras questões 
específicas de saúde. 

Encaminhamento/ 
agendamento para 
os serviços de 
saúde e demais 
serviços de apoio à 
criança relativos às 
necessidades 
educativas. 

Coordenadora 

pedagógica e 

diretor escolar, 

em parceria 

com vice 

diretora. 

Conforme as 

necessidades 

observadas. 

Observações nos 
espaços de uso 
coletivo. 
Observações em sala 
de atividades. 

Acompanhamento 
da rotina 
pedagógica. 

Coordenadora 

Pedagógica 

em parceria 

com Diretor e 

Vice Diretora. 

Conforme 

plano formativo 

e conforme 

necessidade e 

agendamento 

com 

professoras. 

Contribuir para o 
aperfeiçoamento das 
práticas pedagógicas, 
alinhando-as aos 
princípios e 
concepções do PPP, 
diretrizes e demais 
instrumentos legais 
norteadores da 
Educação. 

Desenvolvimento 
do plano formativo 
para as 
professoras 
(estudos em HTPC 
e HTP, 
acompanhamento 
e devolutivas dos 
instrumentos 
metodológicos. 

Coordenadora 

Pedagógica 

com apoio e/ou 

em parceria 

com diretor e 

vice-diretora. 

Conforme 

plano de 

formação. 



  
81 

Leitura e 
devolutiva dos 
registros e das 
observações. 

Quinzenal. 

Acompanhamento 
e colaboração dos 
planejamentos. 

Semanal. 

Leitura e devolutiva 
dos relatórios 
individuais de 
aprendizagem. 

Semestral. 

 

Avaliação do plano de ação da equipe gestora 

O plano de ações da equipe gestora será avaliado de forma continuada nas reuniões 

interna da equipe, considerando-se a efetivação das ações planejadas, bem como, 

se necessário, estabelecendo novas ações para garantir o atendimento das 

prioridades elencadas.  

Ressaltamos que os procedimentos e estratégias para monitoramento de ausência 

de crianças acontecerão em conformidade com as diretrizes estabelecidas no item 

Manutenção e restabelecimento da frequência das crianças, constante no Capítulo II 

deste PPP (página 45). 

Os procedimentos para as situações de urgência/ emergência constituem parte deste 

Projeto Político-Pedagógico e seguem no documento Orientações e Procedimentos 

Gerais 2020, anexo neste PPP. 

IMPORTANTE: Em razão da suspensão das atividades presencias, devido à 

pandemia de coronavírus, algumas das ações relacionadas ao desenvolvimento do 

trabalho presencial não se efetivaram e outras foram ajustadas para o atendimento 

não presencial, por meio de ferramentas virtuais síncronas e assíncronas, sendo 

indicada a retomada deste plano para o próximo ano letivo, ajustando-se às novas 

necessidades e demandas. 
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IV – PLANOS DE FORMAÇÃO 

Plano de formação para professores/as 

De onde viemos, onde estamos, onde pretendemos chegar... 

Ao longo dos anos, nos processos de avaliação e de revisão de nosso PPP, assim 

como nos diversos momentos formativos, temos aprofundado reflexões sobre a 

prática pedagógica com base nos estudos sobre concepções, princípios e diretrizes, 

utilizando como instrumento norteador as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e como instrumento de avaliação os Indicadores de Qualidade da 

Educação Infantil.  

Em consequência, observamos muitos avanços nas interações entre adultos e 

adultos, adultos e crianças e em práticas pedagógicas coletivas e individuais; por 

outro lado, observamos que ainda existem práticas e concepções a serem superadas, 

além do arranjo curricular que precisa ser revisto para se alinhar com a BNCC e servir 

de melhor referência para o planejamento e efetivação do trabalho pedagógico. 

Observamos, ainda, que nosso PPP não expressa plenamente, ou não aprofunda, as 

boas práticas já consolidadas e que, uma vez explicitadas, poderiam ser melhor 

referenciais para o planejamento das professoras.  Costumamos dizer que em muitos 

aspectos algumas práticas estão mais avançadas do que o que se apresenta escrito 

no nosso Projeto Político-Pedagógico. Sabemos que estamos em um processo de 

desconstrução de rastros da pedagogia convencional para a reconstrução das 

pedagogias participativas, especificamente da Pedagogia-em-Participação. 

Segundo Formosinho (1987), “Para desenvolver uma perspectiva participativa, tem 

de se desconstruir a cultura pedagógica da passividade”, o que não acontece da noite 

para o dia. Para isso estamos sempre proporcionando em nossas formações 

reflexões a partir de tematização das boas práticas que já temos consolidadas. 

As formações que a Secretaria de Educação vem proporcionando ao longo dos anos 

também tem ajudando para que as pessoas consigam  se ver nesse processo e se 

renovar na escuta e no olhar para a crianças dentro do seu cotidiano e que, com 

essas experiências, o educador venha a se permitir ser  um adulto mais atento e 

disposto a viver as possibilidades infinitas que se revelam na necessidade da criança 

em explorar, sentir e investigar sempre sua curiosidade. 

Uma vez que necessitamos avançar para um currículo organizado em campos de 

experiência e, em muitos aspectos, a organização curricular atual (em áreas de 

aprendizagem) já não expressa concepções e práticas consolidadas em nossa 

escola, estabelecemos o Capítulo VII como foco de revisão este ano, buscando com 

que o PPP seja não apenas um norteador do trabalho pedagógico, como também 

represente, revele e comunique as boas práticas já consolidadas, que eventualmente 

são destacadas nas avaliações mas por vezes (como já mencionado) carecem de 

explicitação ou aprofundamento. 
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Desejamos que nosso PPP não apenas norteie, represente, revele e comunique boas 

práticas, mas também que as professoras e educadoras se vejam refletidas nele, se 

encontrem, se identifiquem e se apropriem. Para tanto, acreditando ser necessário 

avançarmos nas estratégias de revisão propomos, para além participação em 

reflexões e em avaliações coletivas, que as educadoras se envolvam diretamente na 

revisão e reescrita do Projeto Político-Pedagógico, organizando-se em grupos de 

trabalho com tarefas específicas. 

Para subsidiar esse processo de apropriação e de revisão do Projeto Político-

Pedagógico, optamos por aprofundar, por meio do plano de formação para os/as 

professores/as, os estudos sobre direitos de aprendizagem e sobre os campos de 

experiência, dando continuidade ao processo formativo que iniciamos anteriormente. 

Uma pandemia no meio do caminho – ajustes no percurso 

Frente ao contexto com o qual nos deparamos, com a situação de pandemia do 

COVID – 19, a qual acarretou a tomada de medidas emergenciais visando preservar 

a saúde dos indivíduos, sendo uma delas a suspensão das aulas, a equipe docente 

e a totalidade da equipe gestora retomaram suas atividades no, dia 13 de abril, em 

regime de home office.  

Fomos obrigados a nos reinventar para que as ações formativas, assim como a 

manutenção de vínculos com famílias e crianças e as ações pedagógicas, de caráter 

complementar, continuassem acontecendo – à distância. Em relação às ações 

formativas, inicalmente foi proporcionado pela SE uma formação sobre recursos 

digitais, no qual todo o grupo participou - algumas professoras já possuíam 

habilidades com as ferramentas, outras foram adquirindo com o decorrer do tempo.  

Após conseguirmos acolher e escutar a equipe demos continuidade ao nosso plano 

de formação que teve como foco a revisão PPP, que ainda se encontra em uma 

organização curricular em área de aprendizagem e que não expressa concepções e 

práticas já consolidadas em nossa escola.  

Buscando avançar para um currículo organizado por campos de experiencias 

garantindo os diretos de aprendizagem para nossas crianças, partimos para 

discussões tendo como base os documentos oficiais e considerando o conceito de 

criança adotado pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução CNE/CEB 

5/2009  e os estudos sobre a escola da infância e práticas à luz da BNCC. 

Além dessas discussões, fizeram parte das nossas formações lives que nos levaram 

a refletir sobre a BNCC em tempos de pandemia, nos aprofundamos nos campos de 

experiências e os direitos de aprendizagem.  

Trabalhamos  com vários textos e autores como Gianfranco Staciolly, Jorge larrosa, 

Lorys Malaguzzi, Suelly Amaral, dialogando refletindo sobre as aprendizagens por 

meio das experiências e o acolhimento não só agora em épocas de pandemias como 

também em outros momentos, participamos do ciclo webinar “Aprendendo a aprender 

e a ensinar no contexto não presencial”, ações que subsidiaram nossas discussões 
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e reflexões para esse trabalho em que aconteceu em grandes e pequenos grupos. 

A condução do plano de formação das/os professoras/es é de responsabilidade da 

professora respondendo pela coordenação pedagógica, com apoio e parceria de 

diretor e vice diretora. 

Justificativa Ações propostas Cronograma 

Comunicar e orientar o 

grupo no trabalho home 

office 

Reunião com todo o grupo explicando 

qual os procedimentos a serem adotados 

em trabalho home office. Organização 

dos horários, planejamento de como 

acolher e manter o vínculo com as 

famílias. Trabalho a ser realizado por 

faixa ataria nos grupos com as 

professoras e ser postado no face toda 

quarta feira. 

14/04 

Retomar os principais 

conteúdos discutidos na 

ação formativa do ano 2019 

acerca da Escola da 

Infância, suas práticas e 

fundamentos. 

Unidade: Aula 1 - EAD - Escola da 

infância: práticas e fundamentos à luz da 

BNCC - Módulo II. 

28/04 

Propor reflexões pensando 

na nossa prática  
Retomada aula 1 

05/05 

Propor complemento e 

alterações da agenda 2030 

no PPP. 

Revisitando o PPP e a Agenda 2030 12/05 

Revisitar os marcos legais 

da infância que versam 

sobre a garantia dos direitos 

das crianças 

Retomar as discussões 

sobre os Direitos de 

Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

preconizados para a 

Educação Infantil; 

Refletir sobre a importância 

da implementação dos 

Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento no 

cotidiano e nas práticas 

pedagógicas. 

Aula 2 - EAD - Escola da infância: práticas 

e fundamentos à luz da BNCC - Módulo II 

28/5 à 9/6. 

26/05 
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Temos como objetivo para 

esse encontro a escuta, tirar 

dúvidas, mas acima de tudo 

dividir saberes 

Conversando sobre reconstrução e 

revisão do PPP. 
  03/06 

Bate papo sobre um 

possível retorno  

Proposta para o HTPC Perspectiva para 

o retorno vídeo Paulo Fochi e Fabiane 

Bitello. - Marcelo falou do GT que está 

participando (do retorno da educação 

infantil.) 

 09/06 

Compartilhar estratégia 

para reescrita do PPP 

Apresentar e compartilhar a estratégia 

para a reescrita do PPP e fazer uma 

tempestade de ideias dos diretos de 

aprendizagem com o grupo. Tendo como 

disparador para conversa um documento 

da Nova Escola – “BNCC NA PRÁTICA 

Tudo o que você precisa saber sobre 

Educação Infantil. 

  16/06 

Refletir sobre os tempos e a 

individualidade da criança 

nos momentos da 

alimentação e na rotina 

escolar, considerando 

diferentes possibilidades de 

organização; 

Refletir sobre a importância 

da mediação e as 

intervenções do educador 

neste processo. 

Aula 3 - EAD - Escola da infância: 

práticas e fundamentos à luz da BNCC. 

 

  23/06 

Compartilhar reflexões  

Socialização das reflexões produzidas 

nos pequenos GTs e traçar metas para os 

próximos passos da reescrita dos direitos. 

  30/06 

Compartilhar reflexões  

Aprofundar a discussão sobre os campos 

de experiências pensando no nosso 

trabalho. Cada GT fez sua apresentação 

pelo Meet. 

  07/07 

Aprofundar entendimentos 

sobre os Campos de 

Experiência 

PROPOSTA: aprofundar entendimentos 

sobre os Campos de Experiência e 

alinharmos compreensão sobre alguns 

conceitos. o vídeo disparador para 

conversa da aula aberta "A Base Nacional 

Comum Curricular e a Educação Infantil, 

realizada pela professora Clarice 

Traversini e Paulo Fochi. 

  14/07 
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Conhecer o conceito da 

abordagem do brincar 

heurístico e aprofundar os 

conhecimentos sobre o 

cesto dos tesouros para 

bebês e o jogo heurístico 

para crianças bem 

pequenas; 

 Aula 4 - EAD - Escola da infância: 

práticas e fundamentos à luz da BNCC. 

 

  28/07 

Conhecendo a proposta do 

brincar heurístico e 

pensando na prática. 

Retomando e conversando sobre a tarefa 

do avamec “O Brincar Heurístico” 
 04/08 

 

Durante a semana foi realizada leitura do 

livro “Campos de Experiências Efetivando 

Direitos e Aprendizagens na Educação 

Infantil." depois no HTPC fizemos um bate 

papo.  

  11/08 

 
Discussão sobre o Documento Orientador       

(complemento 2020). 
 18/08 

Refletir sobre as 

implicações do currículo da 

escola da infância na ação 

docente. 

Compreender a relevância 

do registro diário reflexivo 

como um instrumento 

fundante para a construção 

de propostas pedagógicas 

intencionais. 

Reconhecer que escutar as 

crianças, observá-las, 

registrar diariamente, 

planejar e avaliar são 

elementos constitutivos do 

trabalho do professor. 

 Avamec – AULA 5 EAD - Escola da 

infância: práticas e fundamentos à luz da 

BNCC.“postagem da proposta dia 28/8. 

 25/08 

 Acolher e orientar o grupo 

referentes a alguns 

assuntos  

HTPC - pauta: avaliamos os encontros 

coma as crianças pelo meet. combinamos 

nova data de 15 em 15 dias, início dia 15/ 

9. Orientação preenchimento das 

planilhas. Devolutiva da aula 4 avamec. 

compartilhamos informação da reunião da 

APM. 

 01/09 

Refletir sobre o acolhimento Reflexão coletiva com base no livro Diário 

do Acolhimento na Escola da Infância. 

 08/09 
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em todos os aspectos. Gianfranco Staccioli” 

 Apresentação do texto dos direitos para o 

PPP. 

 15/09 

Ampliar as reflexões sobre a 

abordagem do brincar 

heurístico na Escola da 

Infância e aprofundar os 

conhecimentos sobre as 

bandejas de 

experimentação e os jogos 

de construção para crianças 

pequenas e bem pequenas; 

Inteirar-se de práticas 

realizadas por profissionais 

da Rede de Educação do 

município de São Bernardo 

do Campo (SBC), visando a 

reflexão sobre a concepção 

de infância implícita nesta 

abordagem e o papel 

fundante do(a) professor(a) 

na intencionalidade das 

ações pedagógicas que 

contemplam os campos de 

experiência e o 

protagonismo da criança 

garantindo os seus direitos 

de aprendizagem.  

Avamec – AULA 6 EAD - Escola da 

infância: práticas e fundamentos à luz da 

BNCC 

  

  

 

 22/09 

 Reflexão coletiva sobre o artigo “notas 

sobre a experiência e o saber de 

experiência. Jorge Larrosa Bondia”. 

 29/09 

Refletir sobre as diferentes 

experiências 

 Webinar “BNCC em tempos de pandemia 

:Entrelaçando famílias -escola- “Para 

webinar e obrigatório a participação de 

todas as professoras com inscrição a ser 

realizada por meio de formulário. Troca 

por HTPC no dia 14/10.  

 06/10 

Refletir sobre o triplo 

protagonismo (cultura, 

adulto e criança) na Escola 

da Infância, dando luz à 

importância da escuta e 

observação do professor 

nas diferentes linguagens, 

aos saberes e fazeres das 

Avamec – AULA 7 EAD - Escola da 

infância: práticas e fundamentos à luz da 

BNCC 

 

 27/10 e 03/11 
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crianças;  

Ressignificar a ação 

docente por meio do 

registro reflexivo inserindo 

os observáveis para o 

replanejamento e 

continuidade do trabalho;  

Reconhecer a importância 

do triplo protagonismo no 

processo de aprender das 

crianças e dos adultos e a 

implicação da ação docente 

para a sua realização;  

Reconhecer que escutar as 

crianças, observá-las, 

registrar, refletir, planejar e 

avaliar são elementos 

indispensáveis no 

desenvolvimento da ação 

doce 

 Avamec – AULA 8 EAD - Escola da 

infância: práticas e fundamentos à luz da 

BNCC 

 

 10/11 

 Retomar a aula 8   17/11 

 Avamec – AULA 9 EAD - Escola da 

infância: práticas e fundamentos à luz da 

BNCC 

 

 27/11 

 Retomar a aula 9  01/ 12 

 Avamec – AULA 10 EAD - Escola da 

infância: práticas e fundamentos à luz da 

BNCC 

 08/12 

 

Plano de formação para auxiliares em educação 

Frente ao contexto com o qual nos deparamos, com a situação de pandemia do 

COVID – 19, a qual acarretou a tomada de medidas emergenciais visando preservar 

a saúde dos indivíduos, sendo uma delas a suspensão das aulas, as equipes de apoio 

educativo e a totalidade da equipe gestora retomaram suas atividades no dia 13 de 

abril, em regime de home office. 

Depois do impacto do afastamento do serviço e do retorno em home office, com muito 

diálogo e aos poucos fomos aprendendo a equilibrar os tempos e ajustando os 
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horários às necessidades, conseguindo assim estabelecer uma rotina para iniciar o 

plano de formação com as duas auxiliares. 

As auxiliares em educação participaram de formações disponibilizadas pela 

Secretaria de Educação: Recursos Digitais, que ajudou a conhecer um pouco as 

ferramentas virtuais; Cuidar e Educar; e Educação Inclusiva. Estas formações foram 

retomadas em reuniões e reflexões propostas diretamente pela coordenação 

pedagógica.  

Assim que começamos e revisão do PPP, as auxiliares participaram desse momento 

se envolvendo nas discussões e reflexões juntamente com o grupo de professoras. 

Foram proporcionados momentos de leituras e reflexões sobe a experiência com 

Jorge Larrosa, a importância do acolhimento na Educação Infantil com Gianfranco 

Staciolli, no qual foram levadas a pensar na criança, no adulto, no espaço entre outros 

aspectos pensando em suas práticas.  

Justificativa Ações propostas 
(metodologia) 

Responsáveis Cronograma 

Aprender a 
manipular as 
ferramentas  

Recurso digitais (rede 98)2 dias 
de curso. 

Secretaria de 
Educação 

27/04 

A importância do 
cuidar educar na 
educação infantil  

– Modulo II - Educar e cuidar. Secretaria de 
Educação 

 

    

 Modulo III – Educação inclusiva.  
 

Secretaria de 
Educação 

25/05 

Ampliar seus 
conhecimentos 
sobre o PPP.  

Refletir sobre a importância da 
mediação e as intervenções do 
educador no processo da 
alimentação 

Equipe gestora 07/08 

 Documento Orientador 
Complemento agosto de 2020. 

Equipe gestora 19/08 

Reflexão sobre 
educação 
inclusiva  

"Protocolos sobre educação 
inclusiva durante a pandemia da 
covid-19". 

Equipe gestora 11/8 

Reflexões sobre 
um adulto 
sensível, na 
escuta e na 
observação 
atenta. 

Assista ao vídeo " diário do 
acolhimento na escola da 
infância 

Equipe gestora 25/08 

 Educação Inclusiva- Módulo 
Complementar 

Secretaria de 
Educação 

25/08 até 13/10 

Dificuldades 
acentuadas de 
aprendizagem ou 
limitações no 
processo de 
desenvolvimento  

Saberes e Práticas da Inclusão  Equipe gestora 26/10 
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Plano de formação para equipes do apoio administrativo e operacional 

Considerando nova troca completa da equipe de apoio da limpeza, e decorrente disto 

a necessidade de garantir que todos os funcionários e funcionárias – independente 

da natureza de seu contrato – atuem alinhados/as aos princípios, concepções e 

diretrizes de nosso Projeto Político- Pedagógico, da Rede Municipal de Ensino de São 

Bernardo do Campo e da educação pública de um modo geral.  

Considerando a inerência da função educativa que perpassa a atuação de cada 

profissional numa instituição de educação infantil e da postura necessária a ser 

assumida por todo profissional, qualquer que seja o cargo e as atribuições 

específicas. Considerando, ainda, a necessidade de alinhar práticas e procedimentos 

e garantir os direitos ao cuidado e à proteção das crianças em sua integralidade.  

Considerando que a compreensão e o aprofundamento dos conhecimentos a respeito 

dos direitos e garantias fundamentais das crianças é imprescindível para constituir e 

fortalecer alinhamentos de práticas e procedimentos em consonância com nosso PPP, 

com as concepções, princípios e diretrizes de nossa rede de ensino e da educação 

pública em geral. 

Em 2020 pretendíamos pautar, com as equipes de apoios administrativo e operacional os 

seguintes temas formativos, entre outros que se fizerem necessários ao longo do ano, 

a partir de observações da equipe gestora ou indicativos da própria equipe: 

✓ Princípios e diretrizes da Educação Infantil; 

✓ Concepções sobre criança, escola e papel dos profissionais presentes em 

nosso PPP; 

✓ Rotina na pré-escola; 

✓ Organização do trabalho da limpeza na escola da infância; 

✓ Organização do trabalho na secretaria escolar; 

✓ Organização e função dos apoios às crianças com NEE. 

Avaliação do plano de formação para as equipes de apoio 

A avaliação se dará por meio de reflexões individuais e coletivas acerca dos temas 

estudados, analisando-se a necessidade de aprofundar ou retomar conteúdos, ou, 

ainda, inserir novas pautas. 

IMPORTANTE: Em razão da suspensão das atividades presenciais e suspensão de 

contratos de trabalho das profissionais do quadro de apoio operacional, este plano de 

formação não foi efetivado, indicando-se a retomada no próximo ano por meio de 

encontros serão quinzenais, com duração de 01 hora; ocorrerão em esquema de 

revezamento para garantir os plantões de limpeza nos espaços de uso coletivo, bem 

como a continuidade dos atendimentos e serviços das demais funcionárias do apoio 

educativo e administrativo.  
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VII – ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO 

Objetivos 

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96), em especial: 

 

LDB: Título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação 

e de Ensino 

Capítulo II 

Seção I 

Das Disposições gerais 

“Art. 22º. A Educação Básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.” 

Seção II 

Da Educação Infantil 

“Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade (ou 

zero a cinco, na medida em que as crianças de seus anos ingressem no Ensino 

Fundamental), em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.” 

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Resolução CNE nº05/2009: 

“A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à condição, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças”. 

Trabalhamos para que as crianças tenham na escola um ambiente cada vez mais 

estruturado de modo a favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades afetivas, cognitivas, psicológicas, sociais, físicas e biológicas. 

Buscamos construir e manter um ambiente propício à prática do diálogo, à 

cooperação, à solidariedade, à tolerância, ao respeito às diferenças e ao respeito à 

diversidade, fundamentando nossa prática nos princípios éticos, estéticos e políticos 

definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e, ainda, na 

efetivação dos Direitos de Aprendizagem previstos na Base Nacional Comum 

Curricular.  
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Levantamento de Objetivos Gerais e Específicos  

Objetivos gerais 

✓ Brincar, ampliando suas capacidades expressivas e 

simbólicas, reelaborando significados sobre o mundo, 

sobre os contextos e as relações entre os seres 

humanos; 

✓ Ampliar o conhecimento sobre o seu próprio corpo, 

suas possibilidades de atuação no espaço, bem como 

desenvolver e valorizar hábitos de cuidado com a saúde 

e bem-estar; 

✓ Construir uma imagem positiva de si, com confiança em suas capacidades, 

atuando cada vez mais de forma autônoma nas situações cotidianas; 

✓ Conhecer diferentes manifestações culturais como constitutivas de valores e 

princípios, demonstrando respeito e valorizando a diversidade; 

✓ Construir e ampliar as relações sociais, aprendendo a articular seus 
interesses e pontos de vista com os demais, respeitando as diferenças e 
desenvolvendo atitudes cooperativas; 

✓ Valorizar e desenvolver atitudes de preservação do meio ambiente, 

reconhecendo-se como integrante dependente e agente transformador do 

mesmo; 

✓ Construir e apropriar-se do conhecimento organizado nas diferentes 

linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita), utilizando-as para 

expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos, ampliando sua 

rede de significações; 

✓ Aprender a buscar informações de forma autônoma, exercitando sua 

curiosidade frente ao objeto de conhecimento. 

 

Objetivos específicos 

IMPORTANTE: Considerando que estamos em processo de superação das áreas de 
aprendizagem e de transição para um currículo organizado por campos de 
experiência, adequando nosso PPP à Base Nacional Curricular Comum; e 
considerando  que o processo de reflexões e de revisões ainda não se concretizou 
na revisão, reorganização e reescrita dos objetivos (e dos conteúdos e das 
orientações didáticas) até então constantes em nosso PPP, em caráter transitório 
optamos por manter os objetivos anteriores, sem vínculo direto com campos ou áreas.  

Revisar, reorganizar, reescrever, atualizar e 
categorizar os diversos objetivos, considerando os 
interesses, necessidades e as especificidades das 
diferentes faixas etárias, será tarefa prioritária para o 
próximo ano letivo. 
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✓ Ampliar as possibilidades de expressão e 

comunicação das crianças utilizando diferentes 

linguagens; 

✓ Ampliar gradativamente as possibilidades de 

comunicação e expressão, utilizando-se da 

linguagem oral para expressar opiniões, ideias, 

desejos etc.; Interessar-se por ouvir, manifestar 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões; 

✓ Ampliar laços, vínculos e as possibilidades de 

comunicação com as outras crianças, através dos jogos e brincadeiras; 

✓ Ampliar o repertório de jogos e brincadeiras, valorizando a participação do 

outro, estimulando a cooperação; 

✓ Ampliar o repertório de leitura através de diferentes gêneros literários; 
✓ Ampliar o repertório musical e valorizar as expressões corporais com música 

✓ Apreciar a leitura de diferentes gêneros literários; 
✓ Apreciar a produção artística de dife rentes grupos sociais e movimentos 

artísticos, além de imagens e objetos presentes no cotidiano, suas próprias 

produções e as dos colegas; 

✓ Apreciar a produção artística de diferentes grupos sociais e movimentos 

artísticos, além de imagens e objetos presentes no cotidiano, suas próprias 

produções e as dos colegas; 

✓ Apreciar e se interessar por diferentes portadores de textos, valorizando-os 
como fonte de informação e entretenimento; 

✓ Aprender a zelar pelos pertences individuais; 
✓ Assegurar atividades de diferentes naturezas, organizando espaços e 

materiais, criando ambientes apropriados e motivadores para experiências e 

explorações; 

✓ Compreender a função social da escrita; 

✓ Compreender a importância de não compartilhar escovas e copos; 

✓ Compreender a si próprio como ser social capaz de refletir e transformar sua 

realidade; 

✓ Compreender a si próprio como ser social capaz de refletir e transformar sua 

realidade; 

✓ Compreender o uso e a função social dos números; 

✓ Comunicar ideias matemáticas oralmente o por 

meio de registros, convencionais ou não; 

✓ Comunicar ideias matemáticas oralmente ou por 

meio de registros, convencionais ou não. 

✓ Conhecer e aperfeiçoar diferentes possibilidades 

de movimento, aprendendo a controlá-lo para 

utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais 

situações, compreendendo os movimentos como 

forma de expressão; 

✓ Conhecer e aperfeiçoar diferentes possibilidades 
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de movimento, aprendendo a controlá-lo para 

utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais 

situações, compreendendo os movimentos como 

forma de expressão; 

✓ Conhecer e comparar diferentes 

modalidades artísticas - desenho, pintura, escultura, 

colagem, entre outras. 

✓ Conhecer e comparar diferentes 

modalidades artísticas - desenho, pintura, escultura, 

colagem, entre outras; 

✓ Conhecer e fazer uso das regras criando possibilidades de jogos e 

brincadeiras; 

✓ Conhecer próprio corpo; 

✓ Conscientizar sobre o desperdício de água; 

✓ Construir as noções de número e sistemas de numeração; 

✓ Controlar e comparar quantidades; 

✓ Demonstrar curiosidade sobre aspectos referentes a fenômenos naturais e 

sociais de grande repercussão; 

✓ Demonstrar curiosidades sobre aspectos referentes a fenômenos naturais e 

sociais de grande repercussão; 

✓ Desenvolver a autonomia nas escolhas, tanto das brincadeiras que conhecem 

e nas novas; 

✓ Desenvolver a capacidade de construção e o respeito às regras que organizam 

as diferentes atividades; 

✓ Desenvolver a capacidade de orientar-se temporal e espacialmente; 

✓ Desenvolver a memória musical (por meio de canções); 
✓ Desenvolver atitude de respeito, interesse e cuidado com os materiais 

utilizados nas brincadeiras; 

✓ Desenvolver atitude de respeito, interesse e cuidado consigo mesma, e com o 

outro, conhecendo gradativamente os limites e as potencialidades de seu 

corpo. 

✓ Desenvolver atitudes de respeito e cuidado com os materiais musicais, com a 

voz e com o corpo enquanto materiais expressivos. 

✓ Desenvolver atitudes e comportamentos cooperativos, solidários, e que 

valorizem a vida;  

✓ Desenvolver estratégias de leitura e interpretação; 

✓ Desenvolver estratégias de leitura. 

✓ Desenvolver estratégias para lidar com 
problemas do cotidiano; 

✓ Desenvolver estratégias para resolver 
problemas do cotidiano; 

✓ Desenvolver hábitos de higiene bucal com 
autonomia; 

✓ Desenvolver hábitos de higiene; 
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✓ Deslocar-se no espaço desenvolvendo uma 

atitude de confiança nas próprias habilidades 

motoras - andar, correr, pular etc.; 

✓ Divertir-se ao cantar sozinha ou 
acompanhada; 

✓ Entrar em contato com elementos da 

linguagem visual - linha, cor, forma, textura, luz e 

sombra, volume; 

✓ Escrever o nome sem apoio; 

✓ Escrever o próprio nome com suporte visual; 

✓ Escrever textos de memória de acordo com a sua hipótese de escrita; 

✓ Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida 

existentes valorizando a importância de preservação das espécies e qualidade 

de vida humana; 

✓ Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida 

existentes valorizando a importância de preservação das espécies e qualidade 

de vida humana; 

✓ Estabelecer algumas relações entre os seres humanos e a natureza, 

valorizando a preservação das espécies e a qualidade de vida no planeta. 

✓ Estimular a valorização de conquistas pessoais e as do outro. 

✓ Estimular e desenvolver a construção da autonomia pela criança a partir de 

situações em que exercitem escolhas; 

✓ Estimular o desenvolvimento de atitudes de respeito e cuidado com os 

materiais de uso coletivo; 

✓ Exercitar escolhas de materiais e modalidades artísticas; 

✓ Explorar as características, propriedades e possibilidades de manuseio de 
diferentes objetos e materiais por meio da manipulação; 

✓ Explorar diferentes objetos, materiais e superfícies, ampliando as 

possibilidades de expressão e comunicação, utilizando as diferentes 

linguagens (visuais, música, dança, e jogo simbólico); 

✓ Explorar movimentos individuais e em grupos para perceber suas diferentes 

possibilidades em cada situação; 

✓ Expor e justificar suas ideias e impressões com argumentação; 
✓ Expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações de interação, por meio 

da exploração de gestos, sentimentos e ritmos corporais; 

✓ Expressar-se utilizando a voz, o corpo, materiais sonoros e o meio, na 

exploração e produção musical; 

✓ Familiarizar-se com a leitura utilizando 
diferentes portadores de texto; 

✓ Favorecer à criança a construção de sua 

autonomia, avaliando juntamente com a 

mesma o que já consegue fazer sem auxílio e 

o que ainda necessita de apoio da professora, 

de outro adulto ou de um colega mais 

experiente, para realizar; 
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✓ Favorecer atitudes e comportamentos cooperativos 

e solidários, que valorizem a participação de todos; 

✓ Fazer-se entender e entender o outro nas rodas de 

conversa; 

✓ Fazer-se entender e entender o outro; 

✓ Identificar diferentes funções do número nos 

diferentes contextos; 

✓ Incentivar a participação em situações coletivas de 

organização do espaço e de materiais;  

✓ Instaurar na turma a necessidade de 

construção de regras que organizam as diferentes atividades, estimulando o 

respeito às mesmas; 

✓ Interessar-se pelas próprias produções, do grupo e das diversas obras 

artísticas (arte indígena, popular, de diferentes épocas e imagens do cotidiano) 

com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e 

da cultura; 

✓ Interessar-se por diferentes culturas, seus valores e formas de organização, 

estabelecendo algumas relações; 

✓ Interessar-se por escrever ainda que não de forma convencional; 

✓ Interpretar textos narrativos, poéticos e instrucionais utilizando diferentes 
estratégias; 

✓ Ler em diferentes situações, ainda que não de forma convencional. 

✓ Ler em diferentes situações, ainda que não de forma convencional; 

✓ Localizar-se espacialmente; 

✓ Manipular e explorar objetos e brinquedos para descobrir suas propriedades, 

características e possibilidades associativas: empilhar, rolar, transvazar, 

encaixar etc.; 

✓ Participar de atividades musicais. 

✓ Participar de atividades nas quais se faz necessário o uso da escrita; 
✓ Participar de situações coletivas de organização de exposições de suas 

produções nos diversos espaços dentro e fora da escola; 

✓ Participar de situações de escrita coletiva tendo o 
professor como escriba; 

✓ Participar de variadas situações de comunicação oral 
para interagir e expressar desejos, necessidades e 
sentimentos; 

✓ Perceber suas possibilidades e limites de ação  

através da exploração de diferentes qualidades e 

dinâmicas do movimento, como força, velocidade, 

resistência e flexibilidade; 

✓ Pesquisar, explorar e interagir com o meio mantendo 

a curiosidade natural para construção de novos 

conhecimentos; 

✓ Pesquisar, explorar e interagir com o meio mantendo a 

curiosidade natural para a construção de novos 
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conhecimentos; 

✓ Possibilitar a manipulação de vários objetos 

sonoros e de instrumentos musicais, para 

acompanhar canções; 

✓ Possibilitar que a criança adquira 

conhecimentos e saberes sobre como se servir 

respeitando o direito das demais crianças a se 

servirem, quantidade de alimentos a ser servida, 

manipulação de talheres, pratos e canecas; 

✓ Praticar ações de cuidados com os 

materiais pessoais e coletivos; 

✓ Produzir e utilizar brinquedos sonoros em brincadeiras rítmicas, jogos sonoros 

e composição musical; 

✓ Promover a escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e 

culturas, da produção musical brasileira e de outros povos e países; 

✓ Promover a participação das crianças em variadas situações de comunicação 

interagindo e expressando desejos, necessidades e sentimentos; 

✓ Propiciar a aprendizagem de hábitos alimentares saudáveis (aprender a 

consumir alimentos variados, em quantidade suficiente, evitar desperdícios 

etc.). 

✓ Propiciar a constituição de vínculos entre as crianças. 
✓ Realizar movimentos individualmente e em grupos, valorizando suas 

conquistas corporais e as do outro; 

✓ Realizar procedimentos de pesquisa, como formulação de questões, 

levantamento de hipóteses, busca, localização e seleção de informações, 

socialização; 

✓ Reconhecer e escrever o próprio nome sem suporte visual; 

✓ Reconhecer e identificar fontes sonoras e elementos da música utilizando seus 

conhecimentos em produções musicais; 

✓ Reconhecer o nome dos colegas; 

✓ Reconhecer o próprio nome em diferentes situações do cotidiano Escolar; 

✓ Recontar histórias e textos literários conhecidos, buscando a máxima 
aproximação com o texto fonte. Familiarizar-se com a escrita utilizando 
diferentes portadores de texto; 

✓ Recrear-se com brincadeiras e jogos rítmicos; 

✓ Reescrever coletivamente, tendo o professor 
como escriba, histórias imaginadas ou fatos ou 
imaginários; 
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✓ Refletir sobre a diversidade de hábitos, modos 

de vida e costumes de diferentes épocas, lugares, 

povos e no seu convívio social; 

✓ Registrar o nome inteiro com suporte visual;  

✓ Registrar quantidades ainda que de forma 
não convencional; 

✓ Relacionar e comparar quantidades; 

✓ Relacionar numeral a quantidade; 

✓ Resolver situações-problema do cotidiano, 

que envolvam as operações de: juntar, tirar, r epartir; 

✓ Respeitar e cuidar dos objetos produzidos individualmente e no coletivo 

✓ Respeitar o modo de fala de cada um; 

✓ Usar corretamente a água, o papel toalha, o copo, a escova de dente; 

✓ Utilizar a contagem em situações nas quais reconheça a sua necessidade; 

✓ Utilizar a contagem oral, noções de quantidade, tempo e de espaço; 

✓ Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para 

ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação; 

✓ Utilizar o número como ferramenta para resolver problemas. Promover 

interação entre crianças das diferentes faixas etárias, possibilitando a 

construção de parcerias e favorecendo o desenvolvimento intelectual, afetivo 

e social; 

✓ Vivenciar alguns procedimentos de pesquisa, observando, levantando 

hipóteses, buscando respostas para suas indagações e socializando-as com o 

grupo; 
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Conteúdos 

IMPORTANTE: Assim como fizemos com os objetivos, considerando que estamos 
em processo de superação das áreas de 
aprendizagem e em transição para um 
currículo organizado por campos de 
experiência, adequando nosso PPP à 
Base Nacional Curricular Comum, e que o 
processo de reflexões e de revisões ainda 
não se concretizou na revisão, 
reorganização e reescrita e dos conteúdos 
até então constantes em nosso PPP, em 

caráter transitório optamos por manter os conteúdos anteriores, sem vínculo d ireto 
com campos ou áreas.  

Revisar, reorganizar, reescrever, atualizar e categorizar os diversos conteúdos, 
considerando os interesses, necessidades e as especificidades das diferentes faixas 
etárias, será tarefa prioritária para o próximo ano letivo.  

De qualquer forma, livremente citando Suely Amaral Mello, qualquer assunto que for 
de interesse e da curiosidade das crianças pode ser conteúdo de aprendizagem na 
Educação Infantil1, cabendo ao professor, à professora, organizar as atividades, 
projetos e sequenciadas de modo a contemplar os interesses e as curiosidades, 
respeitando as especificidades da faixa etária e as particularidades do 
desenvolvimento infantil, para propiciar experiências ricas que favoreçam o  pleno 
desenvolvimento das “máximas qualidades humanas”.  

Assim, os conteúdos que seguem abaixo, embora sujeitos à revisões, apresentam-
se como possibilidades de trabalho com as crianças: 

✓ Desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório 

e da utilização dos elementos da linguagem das artes visuais como linha, 

forma, cor, volume, espaço, textura etc.; 

✓ Produção com utilização de alguns procedimentos necessários para 

desenhar, pintar, modelar etc.; 

✓ Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos 

materiais, instrumentos e suportes necessários para fazê-lo artístico; 

✓ Cuidado com os materiais usados, bem como, trabalhos individuais e 

coletivos; 

✓ Elementos da linguagem visual, como composição, forma, luz, cor, textura, 

volume, linha, ponto; 

✓ Criação de desenhos, pinturas, esculturas, construções, colagens etc.; 

✓ Apreciação e valorização das produções de diferentes grupos sociais; 

✓ Observação, narração, descrição e interpretação, por meio de leituras de obras 

 
1 Ver Suely Amaral Mello, em “A educação das crianças de 0 a 6 anos” – página 17: “Com que 
conteúdo se trabalha? Com tudo o que faça sentido para as crianças, com tudo o que elas queiram 
conhecer, com tudo o que trouxemos para a sala e para a escola (livros, vídeos, objetos da natureza, 
brinquedos, material reciclável, música) e situações (leitura de histórias, brincadeiras modernas e 
brincadeiras do tempo dos avós, contato com a natureza, passeios pelos arredores da escola, 
piqueniques, idas à biblioteca...)” 
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de arte. 

✓ Brincadeiras e jogos cantados e rítmicos; 

✓ Produção de objetos sonoros explorando as 

possibilidades de acústica e timbres; 

✓ Exploração de brinquedos sonoros; 

✓ Interpretação de músicas e canções diversas; 

✓ Participação em situações que integrem música, 

canções e movimentos corporais; 

✓ Seres vivos (fauna e flora brasileira); 

✓ Corpo Humano e saúde; 

✓ Identidade; 

✓ Fenômenos da natureza; 

✓ Brincadeiras, jogos, canções das tradições culturais de sua comunidade e de 
outras; 

✓ Diferentes papéis sociais existentes no convívio social; 

✓ Patrimônio cultural de seu grupo social; 

✓ Atividades culturais da própria comunidade e de outras do presente e do 
passado; 

✓ Interação dos seres humanos com a natureza – valorizando a vida no planeta 
sob suas mais diversas formas, criando vínculos e responsabilidades.  

✓ Relação com o próprio corpo; 

✓ Relação com o espaço físico, tempo, diferentes sentidos e a fantasia; 

✓ Relação com o objeto; 

✓ Construção de regras e especificidades dos jogos; 

✓ Jogos Cooperativos; 

✓ Jogos, brincadeiras e danças; 

✓ Reconhecimento das suas possibilidades e limites de ação por meio da 

exploração de diferentes qualidades e dinâmicas do movimento: força, 

velocidade, trajetória, flexibilidade e resistência; 

✓ Conhecimento e aperfeiçoamento das diferentes possibilidades de 

movimento, aprendendo a controlá-lo para utilização em jogos, brincadeiras, 

danças e demais situações; 

✓ Ampliação da capacidade de manuseio dos diferentes materiais e objetos, 

utilizando movimentos de preensão, encaixe, lançamento nas situações de 

jogo; 

✓ Valorização das regras de organização d 

as atividades de jogos; 

✓ Valorização das suas conquistas 
corporais e as do outro. 

✓ Utilização da linguagem em diferentes 
situações;  
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✓ Participação em situações que envolvem a 

necessidade de explicar e argumentar suas ideias e 

pontos de vista; 

✓ Participação em situações em que recite 

parlendas, poemas e canções; 

✓ Reconto de histórias conhecidas com 

aproximação às características do gênero.  

✓ Nome próprio; 

✓  Escrita do nome e sobrenome com suporte 
visual; 

✓ Situações de escrita no qual a criança escreva de acordo com as suas 

hipóteses de escrita (escrita espontânea); 

✓ Leitura de diferentes gêneros literários; 

✓ Estratégias de leitura (antecipação, seleção, inferência e verificação) 
✓ Exploração de diferentes objetos e formas geométricas; 

✓ Sistema de numeração decimal; 

✓ Formas geométricas; 

✓ Noções de direção, sentido, distância e ângulo; 

✓ Noção de quantidade; 

✓ Espaço; 

✓ Incentivo a comunicação de ideias e hipóteses; 

✓ Situações problemas do cotidiano. 
 

Rotina 

A rotina escolar tem como fundamentos os princípios, as diretrizes e os objetivos de 

nossa escola, expostos neste PPP e pressupõe a centralidade da relação professor/a 

- criança e a qualidade do atendimento às crianças, buscando garantir os Direitos de 

Aprendizagem estabelecidos na BNCC e, assim, favorecer e potencializar o 

desenvolvimento integral das crianças. 

 

Nosso desafio é de que a rotina seja construída pensando e considerando a 

diversidade, assim como o atendimento às crianças com necessidades especiais, por 

meio de uma organização flexível em que haja o respeito ao processo individual de 

aprendizagem de cada criança.  

Incorporar na prática cotidiana as propostas, invenções e descobertas das crianças 

no desenvolvimento da rotina é também um dos 

nossos desafios e as professoras, sempre que 

possível, acolhem as sugestões  das crianças. 

Considerar as peculiaridades das faixas etárias, a 

construção das regras de convivência e 

combinados com as crianças – prática frequente 

das professoras em nossa escola – é uma das 

formas de acolhimento das ideias e opiniões das 

crianças.



  
102 

Direitos de Aprendizagem na rotina pedagógica 

Num movimento coletivo de melhor compreensão da 

Base Nacional Comum Curricular para 

aperfeiçoamento de nosso trabalho educativo e de 

adequação deste Projeto Político-Pedagógico ao 

arranjo curricular definido pela Base, temos nos 

debruçado em estudos e reflexões sobre os direitos 

de aprendizagem, campos de experiência e o papel 

da escola da infância.  

Se apresentando como uma primeira versão, pois continuamos no processo de 

revisão e adequação do PPP, o presente texto é resultante desse movimento coletivo 

e expressa nossa compreensão – ainda que provisória – sobre cada um dos Direitos 

de Aprendizagem da Educação Infantil, estabelecendo relações com práticas 

pedagógicas desenvolvidas em nossa escola. A intenção é que o nosso PPP seja 

não apenas um norteador das ações pedagógicas como também represente e 

expresse boas práticas já consolidadas na rotina pedagógica da EMEB Fernando 

Pessoa. 

Direitos de Aprendizagem - Compreensões da equipe escolar 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil,  anterior à BNCC, traz 

em seu conteúdo, prioritariamente, que a educação aconteça de forma a promover 

experiências concretas, e que estas partam da relação do sujeito – que é a a criança 

–  com o mundo que o cerca, percebendo-se como integrante desse espaço, 

ampliando  suas destrezas e dominando suas relações com esse meio. Portanto, 

baseamos nossa prática e nosso planejamento nos eixos da Educação Infantil 

(interação e brincar) a fim de assegurar os Direitos de Aprendizagem e avançar nossa 

organização curricular em Campos de Experiência.   

Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento presente na BNCC são uma 

conquista importante para a educação infantil, pois expressam, o compromisso da 

escola, famílias e (ainda que com limites) do Estado para a garantia das 

aprendizagens de todas as crianças.  

A BNCC propõe seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento com o intuito de 

assegurar à Educação Infantil condições para que a criança se desenvolva 

plenamente em sua vida, desempenhando um papel ativo no meio em que vive, 

tendo capacidade de transformar e construir, 

desenvolvendo novos conhecimentos. Esses 

direitos são: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. Todos esses Direitos de 

Aprendizagem devem ser contemplados nos 

diversos Campos de Experiências que, por sua vez, 

precisam ser trabalhados a partir da escuta ativa das 

crianças, em que o professor irá planejar suas 
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propostas de modo a promover aprendizagens significativas, propiciando que a 

criança desenvolva compreenda sobre si, os outros e o meio.   

Concluímos que todos os direitos que devem ser garantidos às crianças propostos 

pela BNCC se entrelaçam, de modo que, no cotidiano educacional, uma mesma 

proposta de atividade, uma mesma vivência ou brincadeira, precisa contemplar tem 

a fundamentação de vários direitos, assim como perpassam por vários campos de 

experiência.   

Direito de conviver 

Conviver é uma ação que permeia toda a rotina escolar e está presente na interação 

das crianças com o outro e com o ambiente ao qual está inserida. Considerar a 

convivência como um direito possibilita que a criança se torne um sujeito ativo de 

sua própria história.  

Esta vivência é parte da formação individual de cada criança e tem um papel 

importante na socialização: é por meio da convivência que a criança aprende novas 

culturas, novos modos de viver, de ser e compreende como lidar com as 

diversidades, se tornando capaz de construir vínculos de amizade.  

Direito de brincar 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais consideram a brincadeira como uma das 

atividades fundamentais para a aprendizagem e para o desenvolvimento das 

crianças, por isso mesmo o brincar é um dos eixos estruturantes do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil.   

O brincar é a atividade principal pela qual as crianças aprendem. Por ser uma  

linguagem, o brincar proporciona momentos de interação e socialização ao oferecer  

às crianças a possibilidade de estabelecerem suas próprias regras ou de 

incorporarem  as do grupo; também potencializa o expressar-se e o comunicar-se a 

fim de  resolver conflitos e levantar hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo,  

desenvolve a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se  

entender e de demonstrar sua opinião em relação aos outros; também amplia suas  

habilidades psicomotoras; instiga a criatividade; aprendem a compartilhar e 

socializar  descobertas e estratégias; proporciona a descoberta do mundo e a se 

inserir na  cultura e a significar e reproduzir o seu cotidiano.  

À medida em que as crianças crescem em um ambiente escolar no qual o  brincar é 

fio condutor em diversos momentos, onde os educadores são brincantes, a  infância 

ganha e as crianças crescem seguras e confiantes em suas capacidades de  

relacionamento e aprendizagem, serão adultos mais criativos, que resolvem  

problemas e se relacionam bem com os outros.  

O brincar na Educação Infantil oportuniza muitas possibilidades para que a criança 

experimente, interaja, explore, crie, se expresse, entre outras possibilidades, 

cabendo ao professor oferecer os recursos e espaços planejados intencionalmente 
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para a promoção do desenvolvimento de cada uma delas. 

Direito de participar 

Quando se fala sobre o direito de aprendizagem “Participar”, nós reconhecemos a 

criança como sujeito ativo de seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento, 

colocando-a como protagonista desse processo. Isso envolve planejar vivências em 

que as crianças possam escolher e decidir com quem e do que brincar, que materiais 

utilizar, quais atividades a serem realizadas, quais locais ocupar.  

Envolve também planejar os diferentes contextos de aprendizagens  considerando 

os tempos, espaços, materialidades e interações, em que as crianças  possam 

exercer sua autonomia em um ambiente acolhedor e seguro que lhes  permitam 

sentir-se seguras e confiantes para realizarem escolhas, darem opinião e  decidirem 

sobre os diferentes assuntos que são abordados no âmbito escolar.  

O “ato” de participar na prática é muito mais complexo que a própria palavra, está 

relacionado ao envolvimento e à participação ativa mesmo que de maneira 

silenciosa. A participação ativa não necessariamente significa que o sujeito irá 

expressar-se ou interagir diretamente com o outro ou com o objeto. O participar é 

muito mais amplo que apenas estar inserido em determinados contextos. Sabemos 

que em muitos momentos para garantir a participação das crianças devemos ter um 

olhar singular e cuidadoso para o sujeito, buscando muitas vezes recursos e 

estratégias que favoreçam e efetivem sua participação e inclusão nas propostas de 

maneira equitativa.   

Direito de explorar 

Exploração é um ato de pesquisa com o intuito de descobrir e reconhecer, tem 

intenção científica e curiosa e, por isso, é essencial à aprendizagem. A princípio a 

exploração acontece de forma espontânea, pois a curiosidade da criança é de sua 

natureza, mas é preciso que o/a professor/a, ao propor as atividades, garanta e 

estimule o exercício desse direito para aguçar o desejo de pesquisar, de descobrir e 

de reconhecer.  

A criança está sempre em movimento e pesquisando, o que a leva a explorar  o meio, 

os próprios movimentos, os gestos, os sons, as formas, os objetos, os elementos da  

natureza, as texturas, as cores, as palavras, as histórias em diversas modalidades 

da  cultura, como as artes, a tecnologia, a escrita e a ciência. 

Elas também são capazes de explorar suas próprias emoções e a dos colegas, 

permitindo que haja transformações nas próprias relações. 

Direito de expressar 

Expressar-se remete ao direito da criança de ser quem ela é; de permitirmos que ela 

se mostre e explore suas potencialidades; é usar diferentes formas para ser 

compreendido em diversas situações, usando as diferentes linguagens.  
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A criança expressa-se não só no sentido de verbalizar o que pensa, sente ou deseja, 

mas também há a expressão no sentido de comunicação não verbal: ela se comunica 

através de seus desenhos, gestos, atitudes. Expressa-se em seu comportamento, 

no brincar e em suas interações com crianças e adultos.  

A expressão está ligada à comunicação do seu estado, ao que ela quer passar e 

transparecer ao outro. A garantia desse direito estimula o desenvolvimento de uma 

autoimagem positiva, reforça e vínculos e possibilita que as crianças aprendam a 

dialogar, a argumentar, a ouvir e a aprender com outras crianças e adultos. 

Direito de conhecer-se 

O conhecer-se está intrinsecamente ligado à subjetividade humana. Esse direito é 

fundamental na construção da identidade da criança e do adulto, uma vez que o 

conhecer-se é uma construção constante. O indivíduo reconhece seus potenciais de 

ação e de construção no meio em que vive e tais relações resultam em suas 

singularidades.  

O conhecer-se dá-se por meio das relações que o sujeito estabelece nas interações 

com os adultos e crianças; com os espaços; com os objetos e as materialidades. A 

relação delas com diversos contextos, pessoas, culturas e as múltiplas linguagens 

as ajudam a conviver e relacionar-se, e, consequentemente, conhecer-se.  

Neste sentido, as interações (que são o segundo eixo norteador da Educação 

Infantil) cumprem papel fundamental na efetivação deste direito, pois é por meio 

delas que cada ser experimenta o mundo e desenvolve habilidades individuais: 

identifica seus gostos; potencialidades corporais; aprende sobre sua própria saúde 

e higiene; aprende a discernir e a regular seus próprios sentimentos. 

Neste processo de autoconhecimento, a criança precisa ser colocada frente a 

situações que a ajude no processo de reconhecer-se, apropriando-se efetivamente 

das diferentes linguagens (oral, corporal, artística, cultural, dentre outros) e 

expressões se sentindo motivada, comprometida e tornando-se protagonista de seu 

processo de aprendizagem.  

Direitos de Aprendizagem na prática 

Em nossa escola, procuramos oportunizar diariamente situações em que as crianças 

exercitam os seus direitos.  

Uma das ações pedagógicas que colocamos em prática cotidianamente é incentivar 

a convivência em pequenos e grandes grupos, dando a oportunidade de ampliar o 

reconhecimento de si e do outro através da interação, em que se organizarem nas 

escolhas de brincadeiras, nas trocas de atividades que acontecem livremente. 

Também são propostas situações em que as crianças possam participar da 

organização do planejamento da rotina – esta prática possibilita, por exemplo, que 

as crianças exerçam o direito de expressar – pois manifestam seus desejos e 

interesses –, o direito de participar – pois ajudam a decidir –,   o direito de conviver 
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– pois precisam aprender a negociar e a considerar os desejos e interesses de outras 

crianças. 

A convivência não ocorre apenas com os colegas e professora da própria turma, em 

outros momentos são proporcionadas oportunidades para que elas convivam com 

outros adultos e amigos de outras classes, como nos momentos da alimentação em 

que escolhem com quem querem se sentar. Na quadra realizamos diariamente 

propostas planejadas pelas professoras, onde as crianças podem dividir o espaço 

com turmas de diferentes faixas etárias. 

Os adultos disponibilizam diversidade de jogos, cenários, ferramentas para dar 

qualidade ao brincar. As crianças interagem com os objetos, adultos, outras crianças; 

aprendem a conhecer a si e ao outro; produzem cultura; ampliam experiências 

desenvolvendo linguagem verbal e não verbal; cooperação; dramatização; respeito 

às regras, entre outras possibilidades. A organização dos materiais após o uso, 

constrói consciência de se responsabilizar por suas ações na manutenção da 

organização do ambiente de uso comum, propiciando uma convivência saudável e, 

ainda, estimulando o desenvolvimento de um senso de responsabilidade coletiva. 

As crianças participam ativamente de situações cotidianas, sejam elas relacionadas 

aos cuidados de si e do outro, de modo a promover o seu bem-estar, como o cuidado 

com o ambiente. Consideramos importante a participação das crianças dentro dos 

planejamentos do seu agrupamento junto com a professora, procurando acolher 

aquilo que é significativo e tenha sentido para elas, as curiosidades, as invenções, 

as investigações, as escolhas, as sugestões são acolhidas pelas professoras e 

trazidas para o planejamento sempre que possível.  A participação acontece por 

meio de ações cotidianas e permanentes como a escolha dos brinquedos e 

brincadeiras, escolha de livros para a leitura diária prevista pelo professor, na 

escolha de materiais. Essas curiosidades e investigações cotidianas podem virar 

objeto de estudo da turma, se tornando parte do planejamento.   

O direito de explorar é garantido através de espaços, proporcionando às crianças a 

manifestação de suas curiosidades, afetividades, das várias possibilidades motoras, 

cognitivas e sociais, a verdadeira possibilidade de experimentar o mundo dentro da 

unidade escolar. Essas experiências são acolhidas pelos professores que podem 

planejar suas intervenções de acordo com o interesse da turma.  

A exploração acontece de forma espontânea: a curiosidade da criança e sua  própria 

natureza de estar sempre em movimento e pesquisa a leva a explorar o meio,  

percebemos que isto se torna evidente em ambientes como o parque onde as  

crianças exploram possibilidades de gestos e movimentos do corpo; os espaços; a  

areia, galhos, insetos; brinquedos e brincadeiras. Estimulamos o explorar por meio 

de brincadeiras com brinquedos não estruturados e materiais diversos como 

propostas permanentes e diversificadas. Oferecendo materiais não estruturados, 

materiais da natureza (como folhas e galhos), objetos com diferentes texturas, 

tamanhos e formas. A quadra também é um espaço aberto com possibilidade de 

observação dos elementos da natureza como o tempo, temperatura, árvores, insetos 
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e tudo que compõe esta paisagem.  

A organização dos espaços é pensada de forma que permitam que as crianças 

possam explorar os objetos: nas salas há armários, prateleiras e mobiliários que 

estão dispostos ao alcance das crianças, permitindo acesso aos materiais. Essa 

estratégia se repete na biblioteca: os livros estão dispostos em prateleiras na altura 

delas, bem como no parque onde há brinquedos que também estão ao alcance das 

crianças e há alguns brinquedos adaptados para crianças que fazem uso da cadeira 

de roda.  

O direito conhecer-se é garantido e desenvolvido de maneira direta e indireta. Por 

exemplo, a aquisição de livros, brinquedos, materiais pedagógicos e audiovisuais, 

entre outros, busca contemplar o incentivo do conhecimento e do respeito às 

diferenças entre brancos, negros, indígenas e pessoas com deficiência pois 

acreditamos que o conhecer-se passa pela construção de uma autoimagem positiva 

de si e do grupo.  Nas salas temos espelhos afixados na parede, de forma segura e 

na altura das crianças para que possam brincar e observar a própria imagem 

diariamente.  

Na alimentação diária, as crianças são estimuladas pelas professoras e demais 

educadores a experimentarem diferentes alimentos oferecidos no cardápio e a se 

servirem, buscando, por um lado, incentivar a ampliação do seu repertório alimentar 

e, por outro lado, desenvolver sua autonomia e sua independência. Em nossa escola, 

as crianças são respeitadas em suas opções tanto na questão de se sentar à mesa 

com quem mais lhe agradar quanto na sua relação com a alimentação que atende a 

sua vontade ou necessidade dentro das possibilidades oferecidas.  Neste momento 

a criança pode optar pela quantidade, tendo assim a oportunidade de avaliar por si 

mesma sobre a porção de alimento que satisfaz suas necessidades, assim como o 

tipo de alimento que deseja, sem imposições, mas contando com a orientação de 

um adulto. Com o acompanhamento e estímulo dos educadores a criança aprende 

a se alimentar de forma saudável, experimentando alimentos variados, com novos 

sabores e texturas e descobrindo suas preferências, assim como conhece o seu 

tempo e ritmo de alimentação.   

Nos momentos de rodas de conversa é possível observarmos suas preferências, 

emoções e sentimentos, socialize suas produções, fazendo com que ela própria se 

reconheça nesse contexto, aprenda e estreite os vínculos com os colegas que 

também expõem suas opiniões. A questão do respeito também está vinculada a essa 

prática, sendo esse um dos tópicos do direito conhecer-se.  

Além disso, com esse movimento elas ampliam seu senso estético ao observar as 

produções dos amigos não somente na sala, mas também nas paredes da escola. 

Quando ensinamos às crianças os cuidados com as produções das demais crianças 

também estamos garantindo direitos, como o de expressar e de conviver com 

diferentes pontos de vista por meio de desenhos, escritas, produções artísticas, por 

exemplo. 
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Assembleias, plenárias e reuniões com representantes 

Temos a preocupação de realizar uma escuta ativa às nossas crianças, em envolvê-

las em tomadas de decisões e em avaliações.  Em 2018 as crianças participaram 

das avaliações do trabalho realizado pela equipe escolar tendo como base perguntas 

que adaptamos dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. Na ocasião, 

utilizamos para a participação delas na avaliação: emojis com as cores verde, 

amarelo e vermelho.   

O exercício da assembleia, que fizemos ano passado, trata-se de um processo que 

estamos aprendendo a realizar e que necessita de aperfeiçoamentos, porém 

realizamos de forma cuidadosa e intencional, em que a participação e a expressão 

das crianças, o olhar atento e a escuta sincera dos adultos são fundamentais para a 

construção coletiva de um espaço acolhedor e significativo, além de fazer com que 

a criança se perceba pertencente ao espaço e ao grupo à qual está inserida.   

As professoras iniciaram esse movimento por meio da observação dos espaços com 

as turmas, em que as crianças foram convidadas a refletir sobre a função social e 

desafios de cada espaço, as condições físicas e diferentes possibilidades para 

aquele contexto. Por meio das rodas de conversas as crianças expuseram suas 

observações e fizeram apontamentos, buscando coletivamente soluções e 

sugestões para contribuírem para a melhoria da escola e na tomada de decisões.  

Cada turma decidiu coletivamente como as reflexões do grupo seriam 

compartilhadas com os demais participantes, bem como quais seriam as crianças 

que representariam o grupo no dia da assembleia. As turmas utilizaram diferentes  

estratégias para expor suas discussões e contribuições, como: exposição das  

observações pela escola por meio dos desenhos e relatos das crianças; exposições  

interativas que contaram com a participação das outras turmas e familiares; vídeos  

que incentivaram a reflexão de todos os envolvidos no cuidado e na melhoria da  

escola. 

Em outros momentos, para ouvir as opiniões das crianças recorremos a estratégias 

tais como: vídeos das crianças falando sobre a atividade de intersalas e reuniões 

com representantes.  

Exposições permanentes 

As exposições permanentes se tornaram uma prática de caráter coletivo da nossa 

escola a partir de reflexões e avaliações realizadas pelo grupo com base nos 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. Baseadas na ideia de que as 

paredes da escola podem e devem refletir o seu trabalho e a sua concepção, as 

exposições permanentes são formas de valorizar as produções das crianças (e das 

professoras, que planejam e propõem as atividades) e meios de comunicar as suas 

aprendizagens. 

Os/as professores/as realizam rodas de conversa após o término das atividades 

propostas, sugerindo que as crianças falem sobre suas produções, incentivando a 
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participação de todas, questionando em qual dos espaços da escola as produções 

serão expostas e quais as produções mais significativas, visando sempre o direito a 

escolha e participação de todas. 

Com a organização das exposições permanentes, efetivamos diferentes direitos 

como: expressar, participar, conhecer-se...Além disso, repertoriamos e estimulamos 

o olhar da criança para a apreciação. Consideramos esse movimento importante 

para a construção da identidade de cada um e da identidade da escola.  

Acreditamos também que as exposições favorecem o envolvimento e participação 

das famílias, fazendo com que elas conheçam as produções e o processo envolvido 

nos trabalhos realizados pelas crianças, bem como tenham a possibilidade de 

apreciar e participar das exposições interativas.  

Por meio das exposições permanentes as crianças têm a oportunidade de criar 

identificação e construir uma autoimagem positiva que possibilitará relações mais 

saudáveis com os outros e consigo mesmo.  

A possibilidade de ter suas produções reconhecidas, suas ideias e sugestões 

acolhidas também desenvolve o senso de responsabilidade e de pertencimento, 

crucial à um bom desenvolvimento de autoestima. A criança, neste processo de 

autoconhecimento se apropria efetivamente das diferentes linguagens e expressões 

se sentindo motivada, comprometida e se tornando protagonista de seu processo de 

aprendizagem. 

Reunião com pais  

Pensando também na formação para além dos muros da escola, temos investido na 

participação dos familiares, por meio das reuniões de pais formativas.  Estas 

acontecem em algumas das reuniões de pais agendadas no ano, podendo ter esse 

processo ampliado para os demais encontros de acordo com o planejamento de cada 

professor.  

Temos um movimento que busca maior participação e ocupação das crianças e das 

famílias, visando efetivar práticas que levem a uma formação atrelada às concepções 

de Educação Infantil cultivadas em nossa escola.   

Pensando nisso, no ano passado realizamos uma reunião com pais com a 

participação das crianças. Acreditamos que ninguém melhor para dizer de suas 

próprias aprendizagens do que a criança, atuando junto com o professor e a família, 

dentro de uma proposta planejada que não só garante a participação delas, mas 

também tem caráter formativo para as famílias dentro de uma ação prática.   

Esse encontro e troca de experiência possibilita a discussão de assuntos pertinentes 

à nossa rotina atrelada à nossa concepção pedagógica, fazendo com que os 

familiares possam criar uma cultura acerca da infância e o processo de ensino-

aprendizagem.   
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Em busca de uma educação equitativa  

Pensando na efetiva participação das crianças com necessidades educacionais 

especiais, a nossa escola busca investir em recursos/materiais que façam com que 

as crianças se reconheçam e se sintam pertencentes ao espaço e grupo a qual estão 

inseridas.  

As/os professoras/es buscam oferecer condições para que todos aprendam e se 

desenvolvam com suas singularidades, isso acontece a cada momento que 

observam aquela criança de maneira particular e buscam atendê-la em suas 

necessidades, fazendo com que ela avance junto com seu grupo, construindo uma 

rotina flexível que considera a diversidade e o respeito ao processo individual de 

cada criança.  

As/os professoras/es buscam incluir as crianças no grupo, propondo situações e 

estratégias em que as crianças possam interagir, se conhecerem e estabelecerem 

vínculos uma com as outras, o que possibilita o desenvolvimento do respeito às 

diferenças e a cooperação.  

Procurando, ainda, garantir o direito à participar e à conviver em todos os momentos 

da rotina, temos feito investimentos em estruturas e recursos. Por exemplo, em 

nosso parque, para efetivar a participação de crianças com necessidades 

educacionais especiais, investimos na inclusão do deck de madeira e o balanço 

adaptado à cadeirantes, que possibilitam às crianças interagirem com seus colegas 

e participarem das propostas naquele espaço específico, com a sua turma. 

Nas propostas de corpo e movimento, por exemplo, disponibilizamos também um 

triciclo adaptado indicado às crianças cadeirantes ou que ainda não possuem 

controle do tronco, potencializando a participação da criança no espaço e 

possibilitando que a criança possa explorar as possibilidades daquele meio 

livremente interagindo com as outras crianças. Neste local em outras situações de 

propostas/ brincadeiras as professoras também realizam as adaptações 

necessárias.  

Intersalas  

A intersalas é uma atividade coletiva permanente, de periodicidade semanal, que 

mobiliza e envolve todo o agrupamento escolar – professoras, funcionários e 

crianças. Consiste na realização de propostas diversificadas durante um tempo 

predeterminado, planejadas e organizadas pelas professoras considerando os 

interesses das crianças. Nestes momentos, as crianças escolhem livremente – 

respeitando-se as quantidades máximas de crianças por salas – as atividades que 

realizarão, reagrupando-se conforme suas escolhas e interagindo diretamente com 

colegas das outras turmas.  

Entre as atividades propostas nesta atividade estão jogos de mesa, brincadeiras 

simbólicas (casinha, médico, mercadinho, pet shop, atividades com materiais não 

estruturados...), percurso criador, brincadeiras tradicionais, e outras propostas que 
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fazem parte do nosso cotidiano, uma vez que eles são importantes para promover a 

convivência em um ambiente em que as regras fazem parte da aprendizagem e do 

desenvolvimento.  

Temos a prática de realizar o intersalas em nossa escola uma vez por semana, com 

duração aproximada de 45 minutos. Antes de iniciar a proposta, todas as professoras 

reúnem as turmas em uma roda de conversa, para conversar sobre a intersalas, as 

escutam e vai exemplificando como acontecerá a atividade de acordo com o que 

eles vão resgatando de suas memórias.  

As propostas são apresentadas para a  turma de modo que as crianças se sintam 

incentivadas e seguras em percorrer todas elas, é  claro se ela decidir por isso, uma 

vez que tem crianças que gostam de uma proposta  e sempre quer ir na mesma, é 

seu direito e respeitamos suas escolhas, incentivando-as a conhecer o novo e 

ampliar seus conceitos.  

Inicialmente, muitas crianças costumam não aceitar sair da sua sala e se separar 

dos seus colegas da turma e da própria professora com mantem maior vinculo, mas, 

após intervenções pontuais e incentivos,  acabam se sentindo mais seguras e 

acolhidas pelas outras propostas e logo aceitam  transitar pela escola e conhecer as 

sugestões das salas.   

Ao término da proposta, as crianças voltam para a sala. Assim organizamos outra 

roda de conversa para que possam compartilhar com todos, os momentos 

vivenciados e, acabam incentivando os colegas a conhecerem novas atividades que 

ainda não escolheram.  

Essa troca de experiência entre os diferentes grupos é uma rica fonte de 

aprendizado. Segundo o pensador russo Lev Vygotsky (1896-1934), é por meio do 

convívio com o outro que o homem se constitui. Sendo assim, a interação entre as 

diversas faixas etárias, em uma ação rica e planejada como a da intersalas favorece 

e potencializa a aprendizagem de novas habilidades.  

A intersalas é uma atividade rica em experiências e que que promove o exercício de 

todos os direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

Planejamento da rotina 

Quando estamos planejando algumas atividades para o dia seguinte, ou mesmo a 

rotina do dia ,todos  têm a oportunidade de participar, dando sua opinião, 

expressando seus desejos e  vontades, sendo um colaborador de sua própria rotina, 

podendo escolher e expressar  de forma verbal o que gostaria de fazer, qual 

brincadeira quer brincar, fazendo esse  movimento da crítica, da análise de opções 

e aprendendo também a respeitar a  opinião dos outros.  

Atividades diversificadas  

A proposta de atividades diversificadas possibilitado o exercício da participação, da 
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expressão, da convivência e da exploração. Trata-se de uma forma de organização 

diária de  oferecer ao mesmo tempo um conjunto de atividades permanentes 

diferenciadas,  propostas e organizadas para que as crianças possam escolher e 

realizar com relativa  autonomia, isto é, sem a intervenção imediata da professora, 

de forma a incentivá-las  a experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras 

e interações em ambientes acolhedores e desafiantes, a interagir com outros colegas 

e até mesmo adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos e 

movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades 

e desejos. Elas realizam essas ações por meio de: jogos de mesa, propostas que 

envolvam a escrita espontânea, contagens, leituras, brincadeiras simbólicas e artes 

etc. Após a brincadeira realizamos uma roda de conversa, na qual as crianças podem 

relatar suas experiências e dar sugestões de como inovar ou modificar as propostas.  

Organização do trabalho pedagógico 

Respeitando-se os tempos das crianças, a rotina pedagógica é planejada e 

organizada buscando garantir alternância entre atividades de livre escolha (com 

acompanhamento e observação do professor) e atividades dirigidas; evitamos expor 

a criança a longos períodos de espera, pois o tempo ocioso, assim como o excesso 

de atividades, gera ansiedade e turbulências na rotina. 

As professoras organizam os espaços, as atividades e os tempos buscando facilitar o 

direito de ir e vir e o respeito às individualidades. Espaços, brincadeiras e materiais 

também são organizados buscando promover interação entre crianças de faixas 

etárias diferentes (as intersalas são exemplos destas organizações).  

Do mesmo modo, diariamente as professoras organizam espaços, brincadeiras e 

materiais que promovem oportunidades de interação entre as crianças da mesma 

faixa etária (como exemplo, destacamos as “diversificadas” em que são propostas 

diferentes atividades a serem realizadas de acordo com a escolha das crianças, e em 

conjunto com as   demais crianças da mesma turma). 

Os espaços, as brincadeiras e os materiais são dispostos e organizados de forma 

acessíveis, buscando favorecer a interação entre as crianças com deficiência e as 

demais crianças. Essa prática ocorre com o apoio das professoras de AEE e em suas 

ausências. 

O estabelecimento de horários para ida em espaços de uso comum (pátio, refeitório, 

parque e biblioteca) é uma organização para garantir que todas as crianças possam 

se beneficiar dos recursos de forma equitativa. Havendo necessidade e dentro das 

possibilidades, os/as professores/as podem flexibilizar o uso destes espaços, 

agendando horários complementares dentre os momentos vagos, utilizando em 

parcerias conforme planejamento prévio ou, ainda, eventualmente não utilizando o 

espaço. Como o parque não comporta com segurança e conforto duas turmas 

completas ao mesmo tempo, em dias de frequência regular nós o utilizamos em 

duplas ou parcerias. 
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As atividades apresentadas à comunidade são desenvolvidas com e pelas crianças. 

As crianças ajudam a organizar quando: escolhem o fundo das atividades, ajudam a 

montar o painel, escolhem onde colocar a atividade, nomeando, quando escolhem o 

que expor.  

As atividades são realizadas por meio de situações didáticas propostas com 

regularidade de acordo com os planejamentos, sendo desenvolvidas por meio de: 

✓ Projetos – Situações didáticas desenvolvidas com as crianças de acordo com 

o interesse, as necessidades de aprendizagem e a faixa etária, que se articulam 

em função de um objetivo e de um produto final, que não precisa 

necessariamente ser algo palpável. As ações propostas têm relação entre por 

si (norteadas por um tema em comum) e fazem sentido em função do produto 

que se deseja alcançar. Sua duração pode ser de dias, semanas ou meses. O 

tema pode ser proposto pela professora, socializado com as crianças, ou 

selecionado diretamente com as crianças. Os projetos podem se desenvolver 

numa única turma ou em parcerias, com a seleção de temas comuns a serem 

trabalhados por diferentes turmas, com cada uma seguindo um eixo específico 

(por exemplo: meio ambiente como tema comum; desmatamento, seca, 

alimentos, água etc. como eixos específicos para serem desenvolvidos por 

cada turma). Os projetos são constituídos por sequências de atividades. 

✓ Sequenciadas – Situações didáticas articuladas que possuem uma sequência 

de ações e atividades encadeadas entre si, ou seja, o passo seguinte depende 

do passo anterior, do que já foi realizado, do que já se aprendeu anteriormente. 

São experiências organizadas em etapas diferenciadas e com graus de 

dificuldades diversos, com periodicidade variável. Semelhantes aos projetos, 

diferenciam-se destes por não terem um produto final. 

✓ Atividades permanentes – atividades que ocorrem durante a rotina com uma 

frequência programada, periodicidade regular e de forma sistemática. A 

frequência desse tipo de atividade é planejada considerando alguns aspectos, entre 

eles: a faixa-etária da turma, o objetivo que se almeja alcançar, o conteúdo que se 

pretende trabalhar, o tempo necessário para o desenvolvimento da proposta, a 

organização dos espaços e materiais, as estratégias para o sucesso da atividade etc. 

Assim, uma atividade permanente pode ocorrer diariamente, semanalmente, 

quinzenalmente, conforme as características da proposta. São atividades 

permanentes que ocorrem em nossa escola, entre outras: contação de histórias, jogos 

de mesa, brincadeiras, leitura pela professora, escrita espontânea, contagem, rodas 

de conversa, escovação, refeição, atividades diversificadas, intersalas, entre outras. 

Os estudos do meio fazem parte da rotina escolar e são organizados conforme os 

projetos desenvolvidos pelas professoras, e compreendem passeios no entorno da 

Escola ou em locais mais distantes, como parques municipais, aquários públicos, 

teatros etc.Os estudos do meio podem ser disparadores, partes ou produtos finais de 

um projeto, o importante é que se tenha foco e que haja discussões posteriores com a 

turma sobreo que observou, utilizando-se, para isso, diferentes estratégias, tais como: 

rodas de conversa, desenhos, textos coletivos, confecção de álbuns de fotos etc.
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Orientações didáticas 

IMPORTANTE: Orientações didáticas são um conjunto de cuidados a serem 
observados e de atitudes a serem tomadas pelos 
professores, pelas professoras, nas diversas etapas 
da prática pedagógica (planejamento, 
desenvolvimento/ coordenação da atividade, 
observação...) e durante os mais variados momentos 
da rotina escolar, com vistas a sistematizar as ações 
de modo a propiciar melhor gestão da turma, 
potencializar as aprendizagens e favorecer a 
qualidade das interações.  

Em nosso PPP, as orientações seguiam até o 
momento vinculadas às diferentes áreas de aprendizagens, mas observamos que 
elas podem tanto estar relacionados a atividades e a conteúdos específicos como 
podem se constituir em referenciais que precisam ser considerados em diferentes 
propostas. Assim também como uma organização provisória, optamos por listá-las, 
para que sejam posteriormente revisadas, atualizadas e categorizadas. 

✓ Observar as produções das crianças para conhecer como elas se transformam 

e para pensar propostas de intervenção, garantindo ações que valorizem e 

ampliem a criação, as experiências e as produções artísticas das crianças; 

✓ Selecionar materiais meios, suportes e instrumentos adequados a cada 

estratégia que será utilizada, considerando-se as possibilidades de trabalho 

com cada faixa etária; 

✓ Levar para a classe imagens artísticas de diferentes culturas, épocas e grupos 

sociais, enriquecendo o conhecimento das crianç  as sobre arte, tanto no que 

se refere ao fazer arte quanto ao saber sobre arte; 

✓ Promover visitas às exposições de artes; 

✓  Garantir cuidados com a forma de guardar os trabalhos que estão em processo, 

para que possam ser realizados em etapas, até o momento de sua conclusão. 

Esse procedimento ajuda na compreensão de que fazer arte é um processo; 

✓ Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para 

ampliar suas possibilidades de expressão e 

comunicação. 

✓ Preparar o ambiente no qual as atividades 

musicais se desenvolverão, pois elas exigem 

concentração. Garantir, na rotina da turma, a 

escuta e o canto de forma permanente; 

✓ Elaborar projetos e/ou sequenciadas que 

permitam que o professor e as crianças 

conheçam os jogos e brinquedos de diferentes 

culturas, bem como resgatar cantigas e 

brincadeiras do folclore brasileiro; 

✓ Propor que as crianças acompanhem as músicas 

conhecidas com palmas, batidas dos pés, 

estados dos dedos etc. Também é interessante 
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que o professor ofereça instrumentos musicais de percussão, como guizos, 

pandeiros, triângulos, tambores, para as crianças acompanhem o ritmo. É bom 

lembrar que as crianças se encantam com os sons produzidos pelos 

instrumentos musicais, e, por isso, muitas vezes até se esquecem de cantar. 

Dessa forma, a aprendizagem de uma canção acompanhada por instrumentos 

musicais pode levar muitas aulas; 

✓ Promover momentos de apreciação do trabalho realizado pelas crianças e/ou 

outros colegas e pessoas da comunidade. Pode-se gravar as apresentações 

musicais das crianças para apreciação num segundo momento.  

✓ Organizar apresentações entre as salas de aula e convidar pessoas da 

comunidade para se apresentarem na Escola; 

✓ Desafiar as crianças memorizarem músicas, provérbios, parlendas, versos e 

rimas; 

✓ Escolher o conteúdo a ser trabalhado a partir das necessidades da realidade 

local ou do interesse do grupo, e considerar as hipóteses que as crianças 

formulam para explicar os fatos observados; 

✓ Selecionar previamente os materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades; 

✓ Fazer perguntas interessantes, em lugar de apenas 

apresentar explicações; 

✓ Utilizar a leitura de imagens. Estimular a observação 

de detalhes, a descrição de elementos, a 

comparação e a relação das informações com o 

conteúdo estudado; 

✓ Assegurar atividades de diferentes naturezas, 

organizando espaços e objetos, criando 

ambientes apropriados e motivadores para 

experiências e explorações; 

✓  Planejar visitas a museus, a exposições, a apresentações culturais entre outras 

atividades;  

✓ Favorecer o procedimento de pesquisa, que envolve a observação, o 

levantamento de hipóteses, comparações e registros; 

✓ Promover estudos do meio que irão possibilitar a observação da paisagem 

local;  

✓ Possibilitar situações de escolhas para que a criança exponha suas 

preferências exercitando sua autonomia; 

✓ Propor atividades nas quais todos participem, visan  do a desenvolver um clima 

de cooperação e respeito em que as crianças estejam em movimento, evitando 

tempo de espera; 

✓ Adequar as regras, os espaços, os materiais e as formas de atuação de acordo 

com a faixa etária e as capacidades individuais do grupo; 

✓ Possibilitar momentos que as próprias crianças possam criar regras para os 

jogos e brincadeiras existentes; 

✓ Elaborar atividades nas quais sejam privilegiadas a cooperação e a superação 

de desafios sem estimular a comparação e a competição entre os participantes; 
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✓ Orientar as crianças nos momentos de 

conflito para que elas desenvolvam atitudes de 

respeito com o próximo, 

✓ Garantir a constância dos jogos e 

brincadeiras e retomá-los sempre que julgar 

necessário para apropriação dos mesmos pelas 

crianças; 

✓ Acompanhar as atividades, observando e 

intervindo quando julgar necessário para propor 

novas questões, situações e desafios; 

✓ Ter um olhar atento para perceber quando a criança não quer brincar e acolher 

as suas necessidades; 

✓ Garantir momentos nos quais as próprias crianças ensinem suas brincadeiras 

preferidas para os colegas; 

✓ Fazer lista de brincadeiras preferidas da turma junto com as crianças e incluí-

las em seu planejamento; 

✓ Valorizar o esforço pessoal e as conquistas corporais das crianças 

incentivando-as a participarem das atividades propostas; 

✓ Considerar o corpo e o movimento das crianças em todos os momentos da 

rotina; 

✓ Proporcionar atividades com danças e brincadeiras cantadas utilizando o 

repertório das próprias crianças e as manifestações de diferentes culturas.  

✓ Responder ou comentar de forma coerente aquilo que a criança disse, para que 

ocorra uma interlocução real, não tomando a fala do ponto de vista normativo, 

julgando-a se está certa ou errada; 

✓ Fazer perguntas abertas que possibilitem diferentes respostas e ajudar quando 

necessário com perguntas com duas ou mais alternativas favorecendo a 

expressão da criança e a possibilidade de continuidade do di  álogo; 

✓ Planejar momentos em que as crianças recontem histórias e textos lidos. 

✓ Produzir textos coletivos, tendo o professor como escriba, a partir de sua 

intencionalidade comunicativa, considerando o destinatário, a finalidade do 

texto e as características do gênero; 

✓ Participar de prática de escrita de próprio 

punho, utilizando o conhecimento de que 

dispõe, no momento, sobre o sistema de 

escrita. 

✓ Participar em situações em que as crianças 

leiam de acordo com as suas estratégias de 

leitura; 

✓ Buscar informações e consultar de diferentes 
fontes (jornais, revistas, enciclopédias etc.); 

✓ Propiciar às crianças a leitura diária de 

diferentes tipos de textos, preferencialmente 

no próprio portador, selecionando 

previamente os textos que serão lidos; 
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✓ Planejar momentos na rotina em que ocorra tanto a 

leitura feita pelo educador quanto a realizada pela própria 

criança; 

✓ Organizar momentos em que as crianças possam 

levar, periodicamente, livros, gibis, revistas e outros para 

casa; 

✓ Possibilitar que as crianças manipulem vários 
objetos de diferentes formas e tamanhos e verbalizem o 
que fizerem; 

✓ Realizar modificações intencionais no espaço, e 

que essas permitam a construção gradativa de conceitos 

dentro de um contexto significativo, ampliando 

experiências; 

✓ Promover momentos de aproximações com as 

diferentes funções do número, por meio de portadores 

numéricos, apresentação de brincadeiras, objetos e brinquedos que tenham 

números. 

✓ Utilizar práticas sociais reais para organizar diferentes espaços na rotina nos 

quais as crianças se coloquem como usuárias do sistema de numeração por 

meio de brincadeiras simbólicas, feira, supermercado, banco etc. 

✓ Promover momentos em que a criança desenvolva as seguintes habilidades: 

operar, ordenar, produzir e interpretar; 

✓ Utilizar materiais (portadores numéricos) nos quais aparecem números 

escritos em sequência, exemplo: fita métrica, almanaque, régua etc., para 

possibilitar que as crianças aprendam a buscar por si mesmas as informações 

que necessitam; 

✓ Promover rodas de conversa ou discussões em que favoreça o debate de ideias 

e a circulação de informações; 

✓ Possibilitar que as crianças utilizem diferentes estratégias para a resolução das 

situações problemas; 

✓ Formular situações problemas a partir de situações do cotidiano; 

✓ Valorizar e socializar as respostas das crianças, solicitando que justifiquem 

os seus procedimentos e conclusões, respeitando a lógica própria do seu 

pensamento e a possibilidade de reformulação. 
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Ações suplementares – Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
 

“A inclusão Escolar tem início na educação infantil, na qual se 
desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento 
e desenvolvimento global do aluno. Nesta etapa, o lúdico, o acesso às 
formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos 
aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais, e a 
convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o 
respeito e a valorização da criança”. (Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva –MEC/SEESP - 2007) 

 
O AEE – Atendimento Educacional Especializado, serviço da educação especial, tem 

como objetivo complementar ou suplementar a formação das crianças, por meio da 

disponibilização de serviços, identificando, elaborando e organizando recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, bem como, estratégias a fim de eliminar as barreiras 

para plena participação na sociedade e desenvolvimento da aprendizagem, 

considerando suas necessidades especificas. 

Os atendimentos educacionais especializados são realizados nos diversos espaços 

da Escola no horário regular de atendimento. Neste ano contamos também com o 

acompanhamento da professora de AEE DI, Carolina Mestre Lopes, às sextas-feiras, 

oferecendo suporte para as turmas da manhã, e a professora Michelle Moliski Bombi, 

também as sextas feiras, atendendo crianças do período da tarde. 

Estes atendimentos ocorrem com vistas às observações e registros, de forma a 

contribuir e complementar o planejamento da professora titular da turma, tendo como 

objetivo incluir tais crianças na rotina da educação infantil. As ações propostas são 

baseadas na elaboração de um plano educativo, considerando as peculiaridades de 

cada educando. Os trabalhos são realizados dentro do grupo/classe, em pequenos 

grupos ou individualmente, em acordo com suas necessidades. Ocorreram este ano 

alguns momentos de articulação com a Equipe de Orientação Técnica e Familiares, 

tendo como um dos objetivos, a total inserção da criança neste contexto educativo. 

O trabalho desenvolvido em nossa U. E. tem o caráter colaborativo e é realizado no 

horário regular de ensino, quando há necessidade da intervenção do professor de 

Educação Especial / AEE, para fazer adequações no posicionamento e rotina da 

criança em sala de atividades, auxiliando na busca de estratégias e ações para 

apropriação da rotina, participação nas atividades, implantação de comunicação 

alternativa, construção de materiais específicos e utilização de Tecnologia Assistiva. 

O período de atendimento e acompanhamento da professora de AEE DA é das 8h às 

10h40min enquanto o da professora de AEE DI é das 7h às 12h e tarde das 13h às 

15h40min. 

O Atendimento Educacional Especializado na EMEB Fernando Pessoa segue 

norteado pelo documento “Atendimento Educacional Especializado: Instrumentos 

Metodológicos do AEE”, disponibilizado no Portal da Educação da Prefeitura de São 

Bernardo do Campo, considerando as especificidades da Educação Infantil
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IX – ANEXOS 
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ANEXO A – FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (NEE) 

Com o intuito de organizar o fluxo de acompanhamento das crianças, por iniciativa 

das então professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE) Veronice e 

Mônica, Fonoaudióloga Denise, Psicóloga Nancy, Orientadora Pedagógica Edileusa, 

Coordenadora Pedagógica Ivone, Professora de Apoio à Direção Sandra e Diretor 

Marcelo, em 2012 a EMEB Fernando Pessoa estabeleceu o presente documento, que 

tem como objetivo definir o fluxo e as ações de acompanhamento para o trabalho com 

turmas que possuem crianças com necessidade educacional especial, a fim de 

efetivar uma organização Escolar que favoreça o apoio às necessidades e 

potencialize o desenvolvimento de todas as crianças no processo de ensino e 

aprendizagem. Abaixo a organização do fluxo: 

 

Criança sem diagnóstico e quando a família não ofereceu informação inicial sobre as 
necessidades da criança: 
 

→ Professora traz a queixa para a Coordenadora Pedagógica; 
 
→ Coordenadora pedagógica conversa com a professora, fazendo perguntas e 

discutindo com a professora a queixa e os observáveis que traz, buscando identificar 

quando e onde existe a dificuldade no trabalho. 

→ Após essa conversa, solicitará registro da professora, que deverá indicar as 

dificuldades no desenvolvimento do trabalho buscando exemplificar tais dificuldades 

nos momentos da rotina. Também nesse registro deverá ser indicado o que essa 

criança sabe fazer sem e com apoio e o que e onde a professora precisa de apoio. 

→ A Coordenadora Pedagógica fará observação em sala com foco nos apontamentos 

da professora e a partir de então avalia a necessidade de observação de algum 

especialista da Equipe de Orientação Técnica (EOT), Orientadora Pedagógica (OP) 

e/ou professora de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Havendo 

necessidade, também conversará com a família. 

→ Ao solicitar o apoio da professora do AEE, serão feitas três observações em sala 

para poder, juntamente com a Equipe Gestora e/ou EOT definir os apoios e quem 

estará à frente desse acompanhamento. Com o intuito de potencializar essa 

observação a professora do AEE lerá os registros da professora da sala e da CP para 

obter dados. Após a primeira observação conversará com a CP para avaliar a 

necessidade de parceria com as EOT e se não houver necessidade a OP 

acompanhará. A professora do AEE dará continuidade às suas observações e na 

sequência fará o estudo de caso com a participação de um técnico e a Equipe Gestora 

para definir o Plano de Ação. 
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Criança com histórico escolar com ou sem diagnóstico informado pela família: 

 
→ Em casos de crianças que vêm de outra Escola, da rede ou não, a Equipe Gestora 

entrará em contato com a Equipe Gestora anterior com o objetivo de obter 

informações para melhor atender a criança. Nos casos mais graves, conversará com 

a família para obter dados, com o intuito de avaliar e adequar a estrutura da Escola e 

atribuir a criança à professora mais indicada, em conformidade com perfil necessário. 

→ Quando a criança está matriculada na unidade Escolar e será transferida, entrar 

em contato com a Equipe Gestora da Escola para a qual será encaminhada e discutir 

o trabalho e as adaptações necessárias ao atendimento da criança. 

→ Será verificada a necessidade de auxiliar de apoio à inclusão. 
 

→ Ao receber a criança será feita a leitura da documentação existente e, caso 

necessário, será acionado o técnico para atender a demanda de acompanhamento do 

trabalho. 

→ A Equipe Gestora conversará com a professora que trabalhará com essa criança, 

com o intuito de tranquilizar e fornecer as informações necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho. 

→ Após essa conversa, solicitará registro da professora, que deverá indicar as 

dificuldades no desenvolvimento do trabalho buscando exemplificar tais dificuldades 

nos momentos da rotina. Também nesse registro deverá ser indicado o que essa 

criança sabe fazer sem e com apoio e o que e onde a professora precisa de apoio. 

→ A Coordenadora Pedagógica faz observação em sala com foco nas queixas da 

professora e a partir de então avalia a necessidade de observação de algum 

especialista da EOT, OP e/ou professora do AEE. Havendo necessidade também 

conversar com a família. 

→ Ao solicitar o apoio da professora do AEE, serão feitas três observações em sala 

para poder, juntamente com a Equipe Gestora e/ou EOT definir os apoios e quem 

estará à frente desse acompanhamento. Com o intuito de potencializar essa 

observação a professora do AEE lerá os registros da professora da sala e da CP para 

obter dados. Após a primeira observação conversará com a CP para avaliar a 

necessidade de parceria com as EOT e se não houver necessidade a OP 

acompanhará. A professora do AEE dará continuidade às suas observações e na 

sequência fará o estudo de caso com a participação de um técnico e a Equipe Gestora 

para definir o Plano de Ação. 
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ANEXO B - ESCRITA, DEVOLUTIVA E REVISÃO DOS RELATÓRIOS 
INDIVIDUAIS DE APRENDIZAGEM 
1. Escrita 
 

Os relatórios individuais de aprendizagem são a síntese do processo de 

aprendizagem da criança no período avaliado; são escritos para comunicar e 

historicizar (registrar formalmente) as aprendizagens mais importantes de cada 

criança, servindo tanto para a família ter conhecimento dessas aprendizagens como 

também como referência para o planejamento das ações e intervenções pedagógicas 

e, ainda, para a atuação de outros profissionais da educação. 

 

Ao escrever os relatórios de aprendizagem é preciso levar em consideração que a 

aprendizagem é um processo de internalização, assimilação e construção de saberes, 

competências e habilidades que ocorre por meio das interações que se estabelecem 

entre criança-crianças, criança-adultos, criança-espaços físicos/ objetos em um 

determinado tempo; é um processo que acontece socialmente e se concretiza no 

sujeito, que elabora e reelabora os conhecimentos a partir de suas próprias 

experiências, confrontando suas próprias ideias e conhecimentos com os conteúdos 

de aprendizagem propostos pela professora. 

 

Ainda que os objetivos e os conteúdos de aprendizagem definidos pela professora 

possam ser semelhantes ou até os mesmos para um grupo de crianças, cada criança 

tem o seu jeito de ser e de aprender e, com isso, algumas atividades e intervenções 

são mais eficazes que outras para que a aprendizagem aconteça. 

 

Resumindo: as crianças não aprendem os mesmos conteúdos, nem ao mesmo tempo 

nem da mesma forma, suas aprendizagens se constroem no contexto das interações 

que ocorrem na rotina escolar e são potencializadas pela ação intencional (planejada) 

da professora. 

 

Relatar sobre os conhecimentos adquiridos (e os não adquiridos ainda) pela criança 

fornece informações importantes para definir conteúdos e objetivos de aprendizagem; 

relatar como a criança aprende (sua dinâmica de construção e assimilação dos 

conteúdos, e as interações que estabelece), fornece informações sobre as melhores 

atividades, estratégias e intervenções que potencializam as aprendizagens da criança. 

 

Por isso (não necessariamente na ordem que segue abaixo), um relatório individual 

de aprendizagem que atenda às suas finalidades é aquele que, apresentado em forma 

de um único texto narrativo com foco nos conteúdos e nas aprendizagens mais 

importantes de cada criança: 

 

✓ Apresenta as preferências e escolhas da criança, seu envolvimento 
nas propostas, suas interações e seu processo de inserção e adaptação ao grupo, 
suas habilidades, suas especificidades e características pessoais nos contextos 
observados (usando exemplos); 
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✓ Relata os objetivos definidos relacionados às aprendizagens elencadas, 
as necessidades de aprendizagens e interesse das crianças que 
suscitaram o desenvolvimento de projetos e sequenciadas; 

✓ Informa o que a criança aprendeu, o que consegue realizar sozinha e o 
que ainda precisa de ajuda e de que tipo de ajuda precisa; 

✓ Relaciona as aprendizagens observadas às intervenções e atividades 
propostas pela professora, fornecendo, assim, pistas de como a criança 
aprende; 

✓ Indica encaminhamentos para trabalho com a criança para o próximo 
semestre, destacando os pontos que precisam ser considerados 
durante o replanejamento, considerando os avanços e as dificuldades 
de aprendizagem. 

 
Durante a escrita deve-se evitar citar nomes de outras crianças no relatório 
(principalmente em relação a conflitos), bem como não devem ser utilizadas 
expressões que denotem juízo de valor/rótulo, como por exemplo, esperta, birrenta, 
meiga etc. 

 

Considerando todos os leitores desse documento, é importante redigi-lo de forma 
simples e de fácil compreensão, não havendo necessidade de utilizar termos técnicos, 
embora não seja proibida a sua utilização, desde que com explicações. 

 

2. Devolutiva e revisão 
 

A entrega de todos os relatórios de aprendizagem finalizados deve ser feita até uma 

semana antes da reunião com pais, para que haja tempo hábil de revisão final 

(formatação), impressão e assinaturas das professoras e equipe gestora. 

 

Há aproximadamente um mês antes desse prazo, as professoras entregam à equipe 

gestora 02 amostras de relatórios. Com apoio e/ou em parceria do diretor escolar e 

vice-diretora, a coordenadora pedagógica lê e, considerando as orientações para a 

escrita aqui presentes, avalia as questões mais importantes a serem revisadas, dá 

devolutiva por escrito e, se necessário, marca um encontro para uma conversa 

individual com a professora – observando questões comuns, as devolutivas também 

podem ocorrer em pequenos grupos e, se as questões observadas forem gerais, 

podem ser tratadas em HTP ou HTPC. 

 

Nos encontros com as professoras, a coordenadora pedagógica retoma suas 

devolutivas e discute sobre as dificuldades que a professora está encontrando na 

escrita do relatório, esclarece dúvidas e, também se necessário, auxilia pontualmente 

na escrita a partir dos registros e relatos da professora. 

 

Com base nas devolutivas, e procurando se ajustar às orientações do PPP, a 

professora reorganiza os seus relatórios e entrega para apreciação da coordenadora. 

Após essa etapa, as professoras continuam com a escrita dos demais, solicitando 

ajuda da coordenação, se observarem a necessidade. 

 

 



 

ANEXO C – ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

 

Ao final de 2008, diante da necessidade de organizar melhor o trabalho, pautados pela 

discussão das concepções, dos objetivos e dos princípios educativos que norteiam nosso 

projeto pedagógico, iniciamos um processo de sistematização dos saberes, combinados e 

procedimentos construídos sobre a organização do trabalho individual e coletivo. 

 

Como produto deste processo, elaboramos este documento que vem sendo renovado 

conforme o aperfeiçoamento de nossas práticas e de nossos aprendizados, a chegada de 

novos sujeitos, a constituição de novos contextos e as necessidades de ajustes às diretrizes 

da Administração. 

 

Esta é a versão mais recente que complementa (mas não substitui) o nosso Projeto Político 

Pedagógico, as orientações e as determinações estabelecidas  pela Administração, assim 

como outros documentos legais, cujas referências seguem ao final deste e que estão 

disponíveis para consultas na escola e por meios eletrônicos. 

 

Para 2019, em especial, considerando as necessidades e demandas da escola e avaliando 

as diversas situações ocorridas em 2018, fizemos mudanças significativas, em especial na 

organização e autorização de entradas, saídas e fruições. É importante que você leia, 

compreenda e se comprometa com as orientações e procedimentos aqui estabelecidos, que 

são comuns a todos. 

 

Importante também alertar que este documento não é um manual de condutas e nem se 

presta a orientar minuciosamente todas as questões e todas as situações que ocorrem 

cotidianamente, pois isso seria impossível. Assim, lembramos que, em essência, são as 

concepções, os objetivos e os princípios de nosso PPP que norteiam e dão base para as 

nossas ações, atitudes e decisões. 

 

Queremos manter um ambiente profissional humanizado, solidário, justo e equilibrado, em 
que o exercício dos direitos esteja sintonizado e comprometido com o exercício dos deveres, 
vinculados à finalidade da instituição escolar: a garantia e o aperfeiçoamento da qualidade 
do ensino, do cuidado e da educação das crianças em parceria com as famílias. 
 

Não temos dúvidas de que avançamos muito em nossas práticas e em nossas consciências, 

nos constituímos como equipe e nos consolidamos cada vez mais como o coletivo idealizado 

por Makarenko. Os avanços saltam aos olhos por meio de inúmeras práticas pedagógicas 

e na busca vigilante pela qualidade das interações que acontecem entre os diferentes 

sujeitos (crianças/crianças, adultos/crianças, adultos/adultos). 

 

Porém, atitudes e práticas equivocadas ainda podem se manifestar em nosso cotidiano - 

mesmo que ocorram de forma pontual e não generalizada, temos de continuar trabalhando 

para preveni-las e combatê-las quando acontecerem. 

 

Como sugere a música "Criado Mudo", d'O Teatro Mágico, é preciso não acomodar com o 

que incomoda, por isso, precisamos cuidar para que na rotina diária e na pressão de tantas 



 

demandas e necessidades não peguemos atalhos que nos desviem do sentido e nos levem 

a destinos opostos ao que queremos alcançar. 

 

Sinta-se à vontade para, a partir de suas experiências, de seu olhar e de suas ideias, 

contribuir com sugestões e críticas para que as práticas coletivas e atitudes individuais 

sejam aperfeiçoadas. Afinal, como escreveu o poeta, 

 

"Se muito vale o já feito 

Mais vale o que será 

Mais vale o que será 

E o que foi feito é preciso 

Conhecer para melhor prosseguir". 

 
(Milton Nascimento) 

 
 

Em tempo: em alguns itens as orientações são específicas a determinadas equipes, 

ou a quem eventualmente estiver na situação exemplificada - quando for o caso, 

iniciaremos o texto dando destaque à equipe, utilizando letra NEGRITA em 

BASTÃO. 

 
 
 
 

Equipe gestora da EMEB Fernando Pessoa 



 

 

Segurança e saúde 
 

 

O princípio da proteção integral das crianças relaciona- 

se ao tratamento digno e respeitoso, ao acolhimento e 

observância das necessidades de carinho, de colo, de 

diálogo; se refere também aos cuidados com a 

segurança, a higiene e a saúde dos pequenos. Num 

espaço em que convivem muitas pessoas, são muitas 

variáveis que podem causar danos, por isso, precisamos 

estar atentos e adotar atitudes que minimizem os riscos, 

entre as quais: 
 

✓ Guardar em local adequado os equipamentos logo após o uso e manter fora do 

alcance das crianças materiais e instrumentos frágeis que possam ser 

prejudiciais a sua saúde. 

 

✓ Acompanhar e orientar o manuseio de equipamentos de uso coletivo; circular 

pelo espaço durante o desenvolvimento das atividades de livre escolha, 

mediando e observando as interações, permanecendo atento às eventuais 

situações de riscos. 

 

✓ Conhecer e se apropriar dos procedimentos que a escola adota em caso de 

acidentes. 

 

✓ As crianças não devem ser expostas – nem solicitadas para transportar, 

acompanhadas ou sozinhas – a produtos e objetos que, por sua natureza ou 

em decorrência de acidentes, possam oferecer riscos à saúde: produtos e 

materiais de limpeza, objetos pontiagudos, instrumentos cortantes, materiais e 

substâncias impróprias ao ambiente educativo. 

 

✓ Toda ocorrência com alunos na área de saúde durante sua permanência na 

escola, deve ser comunicada aos pais ou responsáveis, mesmo os pequenos 

acidentes sem marcas visíveis. 
 

✓ A comunicação deve ser feita preferencialmente por escrito, via caderno de 

comunicados, e complementarmente por telefone, se possível diretamente 

pelo/a professor/a, ou ainda pelas Oficiais de Escola ou membros da Equipe 

Gestora. Orientamos que sejam adotadas as duas formas (telefonema com 

comunicação via caderno de comunicados na forma de anexo do registro da 

ocorrência, com cópia, para ciência da família). 

 

✓ Acidentes que demandam atendimento médico emergencial (circunstâncias 

imprevistas que exigem ação imediata e/ou na qual possa ocorrer risco à vida da 

criança):informar a um membro da Equipe Gestora, que procederá para a 

imediata comunicação aos pais ou responsáveis. Paralelamente, as Oficiais de 

Escola acionarão os serviços de prestação de socorro (SAMU, bombeiros, ou 

mesmo a GCM). Preferencialmente um membro 



 

da Equipe de Gestão acompanhado, se possível, do/a professor/a da criança, 

ou, ainda, de outro/a funcionário/a designado/a pela Equipe de Gestão, 

acompanhará a criança e permanecerá responsável por ela em sua entrada e 

permanência no serviço hospitalar público até a chegada dos pais ou 

responsáveis. 

 

✓ Necessidade de encaminhamento médico urgente (ferimentos leves, febre 

alta, batidas na cabeça ou outra situação crítica que necessita ser priorizada para 

atendimento dentro da rotina da unidade médica): o/a professor/a avisa as 

Oficiais de Escola e Equipe Gestora, que entrarão em contato com os pais e/ou 

responsáveis legais, informando o ocorrido e solicitando a presença na escola. 

Não sendo possível a presença da família em tempo rápido, ou não obtendo 

contato, um membro da Equipe de Gestão, preferencialmente acompanhado por 

outro/a funcionário/a, ou funcionário/a por ela designado também 

preferencialmente acompanhado, conduzirá a criança até a UBS, ou UPA, 

aguardando a presença da família no local. Não sendo possível a presença da 

família na UBS ou UPA, a criança será 

reconduzida à escola, aguardando a 

chegada da família. As Oficiais de 

Escola ou membros da Equipe Gestora 

continuarão tentando contato com a 

família. 

 

✓ Assim como a escola deve 

comunicar às famílias toda ocorrência 

com as crianças em horário escolar, as 

famílias também devem ser orientadas a 

comunicarem (por escrito, de 

preferência) quando a criança se 

machucar fora do ambiente escolar ou 

estiver doente. Caso seja notado 

algum machucado, a criança chegue 

à escola doente ou queixando-se de 

dor, verificar primeiramente se há 

algum comunicado escrito. Na 

ausência de informações, solicitar à 

Equipe de Gestão que entre em 

contato com os pais ou responsáveis 

para os esclarecimentos, orientações 

e encaminhamentos necessários. 

Estas situações também devem ser 

registradas na ficha de ocorrência. 

 
Figura 1 - Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/04/medicos-ensinam-agir-em-caso- 

de-machucados-leves-ou-graves.html 

 

✓ Na eventual impossibilidade de atendimento rápido por parte dos serviços de 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/04/medicos-ensinam-agir-em-caso-


 

ambulância, e se avaliada a urgência do encaminhamento, 

qualquer adulto pode ser solicitado a transportar a criança ao 

pronto socorro. 

 
✓ Nariz sangrando: primeiramente deve-se comprimir o 

local e inclinar a cabeça ligeiramente para frente, durante alguns 

minutos. Persistindo o sangramento, deve-se encaminhar  a criança 

ao médico1. 

✓ Febre alta: enquanto a criança aguarda atendimento médico, fazer compressa 

com toalhas limpas, umedecidas em água corrente em temperatura natural, para 

serem colocadas nas virilhas, axilas e testa2. 

✓ Convulsões: não se deve colocar a mão na boca da criança ou do adulto, nem 

colocar qualquer outro objeto para puxar ou para proteger a língua da pessoa; 

deve-se afastar objetos e móveis de perto da pessoa para que ela não se fira ao 

bater neles e manter o rosto de lado para, em caso de vômitos, não houver 

engasgo3. 

✓ Cortes superficiais e esfoladuras: antes de examinar o local, lave as mãos 

com água e sabão; se o corte ainda estiver sangrando, pegue uma gaze ou um 

pano limpo e comprima o local; lave o ferimento com água e sabão e retire a 

sujeira da região com cuidado para não traumatizar o local; não aplique pomadas 

ou antissépticos e muito menos utilize algodão para limpar a ferida, porque ele 

pode grudar na pele; se a ferida tiver entrado em contato com objetos 

enferrujados ou sujos de terra, orientar a família para procurar atendimento 

médico para saber se há necessidade de receber reforço da vacina antitetânica; 

orientar a família a procurar atendimento médico caso surja vermelhidão, dor, 

inchaço ou pus na ferida (estes sintomas podem ser sinais  de infecção). 

 

✓ Quebra de dente4: 1º – Fazer bochecho com 

água para eliminar possíveis fragmentos; 2º - 

Estancar o sangramento utilizando uma gaze 

embebida em água fria. Pressione o local 

machucado (sem fazer muita força) até que o 

sangramento diminua; 3º - Fazer um bochecho 

para tirar todo o resíduo de sangue e limpar a 

região afetada. Use apenas água. Não acrescente 

nenhum medicamento ou outro produto, como 

enxaguante bucal e creme dental, pois eles 

podem causar irritação; 3º passo – 
 

1https://www.youtube.com/watch?v=0LjVVK98RaE 
2http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/09/pediatra-explica-como-combater-febre-nos-bebes.html 
3https://www.youtube.com/watch?v=AMTPs_-NXyg 
4 Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/geral/4-medidas-que-voce-deve-tomar-quando-quebrar-um- 
dente/ 

http://www.youtube.com/watch?v=0LjVVK98RaE
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/09/pediatra-explica-como-combater-febre-nos-bebes.html
http://www.youtube.com/watch?v=AMTPs_-NXyg


 

colocar gelo no local até que se consiga atendimento com o cirurgião-dentista. 

Tomar um sorvete também pode ajudar a reduxir o edema, sempre com cuidado 

para não agravar o ferimento. As baixas temperaturas causam vasoconstrição 

(diminuição do diâmetro dos vasos), o que evita a piora do processo inflamatório; 

4º passo – Encaminhar a criança para os serviços de saúde - o cirurgião-dentista 

é o profissional recomendado para fornecer orientações e condutas clínicas e 

deve ser procurado o mais breve possível (o dente quebrado pode ser lavado 

com água morna e mantê-lo dentro de um copo com leite frio ou em um recipiente 

com saliva da própria criança)5. 

 

 

Frequência, entrada, saída e retirada de crianças 

 

✓ ACOMPANHANTE DA ENTRADA E SAÍDA: Ao 

acompanhar os momentos de entrada e saída das crianças 

permaneça atento/a ao movimento, não utilize telefones, não 

fique em roda conversando, ou encostado/a de forma 

inclinada contra a parede, o portão ou o muro. Tais atitudes 

e posturas não contribuem com a segurança das crianças e, 

com razão, podem motivar queixas e falta de confiança por 

parte das famílias quanto ao nosso trabalho. Lembre-se: o corpo fala! E como 

diz o ditado, quem "diz" o que quer ouve o que não quer. 

 

✓ Se for preciso realizar alguma orientação às famílias, faça sempre com muita 

gentileza e educação, esclarecendo os motivos da orientação realizada. 

 

✓ Quando estiver chovendo, ou na iminência de chuva forte, as famílias poderão 

retirar as crianças com 15 minutos de antecedência, tendo prioridade neste 

horário os transportadores. Exceto nestes casos, e salvo situações 

individuais devidamente justificadas, as famílias não devem ser liberadas 

para deixar ou retirar suas crianças antes do horário regular estabelecido. 

 

✓ Caso algum pai, mãe ou responsável deseje falar com o/ professor/a em horário 

de atividade com criança, ou no horário da entrada, oriente a conversar com a 

Equipe Gestora primeiramente. 

 

✓ Nas saídas antecipadas, solicite ao pai/ responsável (autorizado) que 

 

5 https://www.tuasaude.com/dente-quebrado/ 

APLICATIVO DE CELULAR DÁ DICAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

O médico oncologista, cientista e escritor brasileiro Dráuzio Varella tem um canal no 
Youtube em que dá dicas sobre primeiros socorros e outras questões de saúde por 
meio de vídeos curtos e bem objetivos. Você pode também baixar um APP para 
celular chamado Dr. Dráuzio Primeiros Socorros. 

http://www.tuasaude.com/dente-quebrado/


 

assine a retirada e aguarde na secretaria até que a criança lhe seja entregue. 

 
✓ PROFESSOR/A: no horário da entrada, organize-se para estar em sua sala 

antes das crianças; receba-as junto à porta, de forma a permanecer visível 

tanto para as crianças como para as famílias. Atrasos afetam a confiança das 

famílias e deixa as crianças inseguras. Caso vá se atrasar, informe 

diretamente algum membro da Equipe Gestora e/ou as Oficiais de Escola. 

 

✓ PROFESSOR/A: Aguarde o transportador ou monitoras/es, os pais/ 

responsáveis a retirar as crianças na sala da turma até o horário regular (12h e 

17h); após esses horários, conduza as crianças até a secretaria. 

 

✓ Se outra pessoa que não esteja previamente autorizada tentar retirar a 

criança, verifique na agenda se há autorização com nome completo da 

pessoa. Não havendo autorização escrita, comunique a Equipe Gestora ou 

as Oficiais de Escola para que possam tomar as devidas providências 

(estabelecer contato com os pais/ responsáveis por meio dos telefones indicados 

pela família para se certificarem da autorização e orientá-los a respeito dos 

procedimentos adequados. Neste caso, será avaliada a possibilidade de 

liberação da criança em caráter excepcional, mediante a confirmação da 

identidade do responsável pela retirada da criança). 

 

✓ Não entregue a criança para qualquer pessoa, adulta ou menor de idade, 

que não tenha sido autorizada pelos pais/responsáveis. Na dúvida quanto à 

identidade da pessoa (ainda que se identifique como pai, mãe, responsável 

legal) solicite documento de identidade, se necessário peça 

auxílio da Equipe Gestora e/ou de Apoio Administrativo. 
 

✓ PROFESSOR/A: Na sala da turma mantenha em local 

visível uma planilha atualizada com o nome das pessoas 

autorizadas a retirar as crianças, uma lista atualizada dos 

casos de restrição alimentar e com outras observações 

importantes para consulta do/a professor/a substituto/a. 

 

✓ PROFESSOR/A: Se estiver substituindo, habitue-se a 

perguntar o nome da pessoa que está retirando a criança e consulte a planilha 

de responsáveis a fim de se certificar se está entregando a criança corretamente. 

Na dúvida, siga as orientações anteriores. 

 

✓ PROFESSOR/A: Não libere crianças se as monitoras ou transportadoras 

não as solicitar pelo nome e, também, se houver dúvidas quanto à identidade 

dos transportadores ou de suas monitoras (estas deverão portar crachá de 

identificação). 

 

✓ Os transportadores ou monitoras/es são autorizados a retirarem as crianças às 

11h40 e às 16h40 – não é atraso se buscarem depois desse horário e antes das 

12h e das 17h. Mas, caso retirem a partir das 11h50 ou das 16h50, junto 



 

com as famílias, peça que aguardem um momento, para os pais retirarem seus 

filhos primeiro. 

 

✓ PROFESSOR/A: Registre todos os atrasos (assim como todas as saídas 

antecipadas) na caderneta de chamada e comunique a secretaria da escola 

quando ocorrer três ou mais faltas sem justificativa na semana. 

 

✓ OFICIAL DE ESCOLA: Quando da matrícula, remanejamento e desligamento 

da criança deve-se o mais imediatamente possível comunicar o/a professor/a por 

escrito, orientando quanto à data de entrada ou eliminação, para que prepare o 

acolhimento ou a despedida da criança, proceda à regularização da caderneta e 

providencie o relatório de aprendizagem e demais documentações pedagógicas, 

que devem ser encaminhadas à nova escola da criança. 

 

✓ OFICIAL DE ESCOLA: Ao ser comunicado/a pelo/a professor/a das ausências 

injustificadas, procure estabelecer contato com a família; registre a ocorrência e 

os procedimentos na ficha de ocorrências e acompanhamento da criança, 

mantendo a Equipe de Gestão informada para que esta acompanhe e apoie para 

que a situação seja resolvida. 

 

Espaços e materiais de uso coletivo - ensino e cuidados 

"A organização do espaço da escola é o resultado dos nossos saberes 

sobre a infância, por isso, reflete a cultura de quem o organiza, 

expressa o que pensamos sobre a criança e a infância. (...) ao observar 

o espaço das escolas (...), podemos conhecer as concepções das 

pessoas que trabalham nesses espaços: a concepção de criança, de 

processo de conhecimento, a importância que a criança tem nesse 

espaço, a importância que os pais merecem nessa instituição e até 

mesmo como as professoras são tratadas na instituição..." 

 

(Suely Amaral Mello) 

 
 

✓ Ajude, ensine e estimule  as crianças a 

cuidar e a manter a organização e 

limpeza dos   espaços e dos seus 

pertences pessoais.  Guardar  os 

brinquedos,  não deixar  materiais 

espalhados pelo chão, recolher pratos e 

utensílios, encostar as cadeiras junto às 

mesas após o uso, por exemplo, são procedimentos que educam, contribuem 

para que as crianças desenvolvam independência e autonomia, aprendam a 

respeitar e cuidar do espaço coletivo, do bem público e das pessoas, além de 

favorecer um ambiente saudável para todos. 



 

✓ Seja no parque, na quadra, na sala ou em outro espaço, guarde sempre os 

materiais em seus devidos lugares após o uso, mesmo quando outras turmas 

utilizarão depois. Isso é importante para que as crianças desenvolvam senso de 

responsabilidade e de organização. O mesmo vale para produtos e 

equipamentos de limpeza, materiais de uso administrativo... 

 

✓ PROFESSOR/A: No planejamento das atividades em preveja ações para que 

todas as etapas (orientações iniciais; desenvolvimento; organização do local e 

guarda dos materiais) aconteçam dentro do tempo disponível. 

 

✓ PROFESSOR/A: O cuidado com a transição entre as atividades é uma atitude 

educativa e de respeito aos ritmos das crianças. Cabe a cada professor/a, que 

conhece a dinâmica de sua turma, desenvolver estratégias para que ocorra uma 

transição tranquila e que ajude as crianças a se organizarem no tempo, a diminuir 

ansiedade e possíveis conflitos, neste sentido, antecipar para as crianças que o 

tempo da atividade está acabando e orientar que guardem os materiais antes do 

tempo acabar são estratégias interessantes. 

 

✓ Não arraste, nem deixe que as crianças arrastem banco sueco, gangorras e 

escorregadores plásticos. Ao propor o uso de patinetes, triciclos e outros 

materiais, acompanhe e oriente para o uso seguro e adequado dos mesmos. 

 

✓ Antes e depois das crianças usarem os brinquedos e outros materiais, verifique 

as condições dos mesmos e avise a equipe gestora sempre que observar 

quebras, perdas ou desgastes dos objetos. 

 

✓ PROFESSOR/A E AUXILIAR DE LIMPEZA: Mantenha, na sala da turma, uma 

caixa para guarda de objetos perdidos. Ao limpar as salas, não jogue 

brinquedos, materiais escolares, objetos úteis e não danificados no 

lixo. Parafraseando um provérbio português: de grão em grão 

também se chega, ou se perde, um milhão. 

 

✓ Quando quebrados, jamais jogue fora, ou coloque 

em local que facilite a perda ou extravio, quaisquer tipos de 

bens patrimoniáveis. Em caso de danos, comunique  a equipe 

gestora para que esta providencie o conserto ou, se for o caso, 

solicite a retirada e baixa patrimonial. 

 

✓ Bens patrimoniáveis, ou bens permanentes: são equipamentos de maior 

durabilidade, tais como móveis, aparelhos audiovisuais e eletrodomésticos, 

computadores, brinquedos plásticos grandes (gangorras, escorregador etc.), 

escadas, etc. 



 

✓ PROFESSOR/A: Equipamentos eletrônicos 

audiovisuais (rádios, caixas de som, 

multimídia, câmeras e máquinas fotográficas 

permanecerão guardados em armários 

fechados. Habitue-se a prever o uso destes 

recursos em seu planejamento e solicite o 

equipamento necessário com antecedência 

para a Zeladora Escolar, Oficial de Escola, ou 

membros da equipe gestora. 

 

✓ ZELADORA, OFICIAL DE ESCOLA E 

EQUIPE GESTORA: Ao emprestar e receber 

equipamento audiovisual registre em livro 

próprio os dados do equipamento, a data do 

empréstimo e da devolução, o nome de quem 

pegou emprestado e de quem emprestou. 

 

✓ PROFESSOR/A: Espaços escuros, abafados 

 

 

e sem visibilidade do exterior 

irritam as crianças e potencializam conflitos, enquanto salas bem arejadas e 

iluminadas o máximo possível com luz natural, com móveis e materiais bem 

organizados e dispostos de forma intencionalmente pedagógica é 

potencializadora das aprendizagens, pois favorece a constituição de um 

ambiente visualmente menos poluído e mais harmonioso, propício à qualidade 

das interações, ao humor e à concentração das crianças e ao desenvolvimento 

das atividades. 

 

✓ PROFESSOR/A: Utilize cortinas e portas fechadas somente quando for 

imprescindível; se desfaça de objetos inúteis ou quebrados e não deixe materiais 

soltos sobre armários – para acondicioná-los, use caixas organizadoras ou 

caixas de papelão encapadas(esse procedimento deixa o espaço com um visual 

menos "carregado" e possibilita que a limpeza em cima dos armários e 

prateleiras seja feita de forma ágil e com regularidade. 

 

✓ AUXILIAR DE LIMPEZA: A saúde das crianças depende 

muito da qualidade de seu serviço, por isso, além da limpeza 

básica feita entre os períodos, faça a limpeza e higienização 

periódica de mobiliários, brinquedos, paredes, janelas, 

ventiladores, portas e maçanetas. 

 
✓ Ao observar qualquer irregularidade no espaço, comunique 

a Equipe Gestora. 

 

✓ Não é permitido solicitar ou autorizar às famílias o envio 

de doces, salgados ou bebidas para consumo individual da criança. Havendo 

necessidade de complementações em razão de atividades festivas ou outras 

excepcionalidades, a equipe escolar em parceria com o Conselho de Escola 

avaliará a possibilidade de solicitar doações para consumo coletivo, mediante 

Infraestrutura para Instituições 
de Educação Infantil", de 
autoria do MEC, é um 
documento de conhecimento 
essencial que fornece 
orientações para adaptações, 
reformas e construções de 
espaços para creches e pré- 
escolas; sua leitura nos ajuda 
a refletir sobre questões de 
organização da própria  sala 
da turma. 
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autorização da SE, e atentando-se às adequações necessárias em razão das 

restrições alimentares e aos cuidados com a segurança alimentar. 

 

✓ A hora da refeição das crianças é um momento de aprendizagem para elas em 

relação ao que se come, como se come, quanto se come, como se serve, a evitar 

desperdício e a adotar atitudes adequadas ao ambiente 

para que a alimentação seja plenamente saudável. 
 

✓ Durante a alimentação das crianças os adultos 

devem ter como foco ensinar e ajudar  as 

crianças a se servirem e a se alimentarem de 

forma saudável,  bem como garantir a 

manutenção da limpeza,  a organização  do 

espaço e a reposição dos alimentos, conforme as 

atribuições específicas de cada um. 

 

✓ Como toda situação de aprendizagem, o momento de alimentação requer 

planejamento, antecipação de ações e intervenções adequadas, que em 

quaisquer circunstâncias devem ser feitas sempre considerando as concepções 

e princípios de nosso PPP, de forma respeitosa e sem expor crianças a 

constrangimentos. 

 

✓ Professores/as, cozinheiros/as, auxiliares de limpeza e demais profissionais do 

apoio são igualmente responsáveis pelas orientações necessárias para que as 

crianças se alimentem adequadamente, propiciando organização, segurança e 

tranquilidade durante as refeições das crianças. Circule pelo espaço, ajude as 

crianças em suas dificuldades, oriente-as sempre que necessário. Lembre-se: o 

corpo fala! 

 

✓ As crianças podem escolher com quem se sentam e os alimentos que comerão, 

dentre as opções do cardápio estabelecido no dia, mas é preciso sempre 

estimulá-las a apreciar diferentes odores, sabores e texturas. 

 

✓ Durante o horário de refeição das crianças, os adultos podem se servir de frutas 

e complementos quando autorizados pelas cozinheiras, mas refeições devem ser 

feitas no horário de almoço de cada um. 

 

✓ Por motivos de saúde, se houver necessidade de almoçar no mesmo horário 

que as crianças, converse com a equipe gestora e, caso precise fazer um 

lanche rápido, faça fora do refeitório, combinando com os/as 

outros/as professores/as e demais educadores/as para se garantir 

os apoios e acompanhamentos necessários às turmas. 

✓ A escovação também é um momento de ensino e 

aprendizagem de hábitos de higiene e cuidados com o meio 

ambiente, necessitando, da parte do/a professor/a, 

planejamento, intervenção pedagógica e acompanhamento 



 

até que a criança desenvolva autonomia suficiente para realizar sua escovação 

com independência. 

 

✓ O apoio de auxiliares (limpeza e/ou auxiliar em educação) e estagiários/as é 

fundamental para que as aprendizagens ocorram e para que seja garantida a 

segurança das crianças. 

 

Estudo do meio 

✓ Os estudos do meio são atividades realizadas fora do espaço da escola, 

vinculadas a projetos e sequenciadas da turma e/ou da escola, considerando as 

aprendizagens pretendidas e o enriquecimento cultural das crianças e cuja 

previsão e organização devem ocorrer em parceria com a 

equipe gestora. 
 

✓ PROFESSOR/A: As autorizações devem ser 

recolhidas e conferidas pelo/a professor/a. Com pelo 

menos 3 (três) dias úteis de antecedência da data da 

atividade, informe à equipe gestora ou às Oficiais de 

Escola os nomes das crianças ainda não autorizadas 

para que sejam feitos os contatos com as famílias; no dia 

do estudo do meio, faça a chamada regularmente e confira se não se encontra 

no grupo alguma criança sem autorização. 

 

✓ No dia do passeio, não será feito contato com a família para autorizar a saída da 

criança, bem como não serão aceitas autorizações verbais, por meio de 

telefonemas, mensagens ou redes sociais. 

 

✓ Somente serão consideradas autorizadas as crianças que apresentarem, com a 

devida assinatura dos pais/ responsáveis legais, a autorização impressa pela 

escola ou, ainda que escrita e assinada de próprio punho pela mãe, pai/ 

responsável legal, contenha as mesmas informações da autorização impressa. 

 

✓ Incentive sempre as famílias a autorizar a participação das crianças nas 

atividades externas, mas se a família não autorizar, não é permitido dispensar a 

criança da presença na escola (esclareça à família que a criança ficará na 

escola, na companhia de outro/a professor/a. 

 

✓ EQUIPE GESTORA: Cabe à equipe gestora 

organizar os horários de realização dos estudos do 

meio buscando evitar prejuízos aos/às 

professores/as, bem como providenciar e/ou 

organizar os apoios, as adequações e os meios para 

a realização das atividades externas, mediante 

recursos disponibilizados pela SE. 



 

✓ O acompanhamento nos passeios será feito na proporção de um adulto a cada 

10 crianças e, excepcionalmente (em caso de atividades em locais fechados e 

com monitoria da instituição visitada), com pelo menos 02 (dois) adultos por 

turma. A equipe de gestão em parceria com o/a professor/a avaliará a 

necessidade de complementação do número de acompanhantes. 

 

✓ Conforme a necessidade ou os objetivos do estudo do meio poderão ser 

acompanhantes pais/ responsáveis legais ou outros adultos autorizados pela 

família. A escolha dos acompanhantes será de responsabilidade da equipe 

gestora considerando os indicativos do/a professor/a. 

 

✓ Nenhuma criança poderá participar de atividades fora do espaço escolar sem a 

devida autorização dos pais/responsáveis. 

 

✓ Todos os participantes das atividades externas devem portar crachá de 

identificação. 

 

✓ Para criança matriculada em dia anterior ou muito próximo à data da atividade 

externa e que, por esta razão, passará ou estará passando por um processo de 

adaptação, a equipe de gestão avaliará a situação com o/ professor/a e, se for o 

caso, ponderará, junto aos pais/ responsáveis, sobre a participação em tal 

atividade, resguardando o direito de decisão da família, considerando a 

possibilidade de um deles (pais/responsáveis) acompanhar; não sendo possível, 

a equipe de gestão fará os ajustes necessários. 

 

Registro de ocorrências e acompanhamentos 

✓ O registro de ocorrências e acompanhamentos é um 

instrumento para documentar as ações dos profissionais da 

escola ao lidar com situações tais como: acidentes das 

crianças na escola e outras questões de saúde; procedimentos 

para retomar a frequência da criança; cancelamentos de 

matrículas por motivos de abandono escolar; queixas 

familiares; incidentes envolvendo educadores etc. 

 

✓ Deve ser utilizado por professores/as, auxiliares em educação, oficiais de escola, 

membros da equipe de gestão ou outros profissionais envolvidos, e nele deve 

constar o fato e as circunstâncias da ocorrência, a hora, a data, os sujeitos 

envolvidos tanto na ocorrência como no atendimento à criança, procedimentos 

adotados e encaminhamentos realizados; deve constar também a identificação 

e assinatura da pessoa responsável pelo registro. 

 

✓ O registro de ocorrências e acompanhamentos deve ser impresso e arquivado, 

compondo o prontuário escolar da criança, cabendo a todos os envolvidos 

resguardar sigilo das informações nele contidas. 



 

Folha de frequência, fruiçõese afastamentos 

 

✓ Cabe à equipe gestora, com apoio da equipe 

de apoio administrativo, acompanhar a frequência dos 

profissionais e adotar medidas caso o preenchimento 

da folha de frequência não corresponda à jornada 

efetivamente trabalhada. 

 

✓ A realização de horas-crédito poderá ocorrer 

quando: 1. O profissional precisar ficar com criança 

além do seu horário regular de trabalho, devido a atraso dos responsáveis; 2. 

Por motivos devidamente justificados, com autorização da Secretaria de 

Educação. 

 

✓ As horas-crédito deverão ser registradas diretamente na folha de frequência, que 

será encaminhada à SE juntamente com memorando justificando sua 

necessidade. 

 

✓ Não serão consideradas como horas-crédito: horas trabalhadas a mais sem 

autorização prévia da direção; horas não registradas em folha de frequência, 

ainda que feitas com autorização. 

 

✓ As fruições de faltas abonadas, T.R.E., de horas-crédito, saídas, entradas e 

outras devem ser solicitadas ao diretor escolar ou, em seus afastamentos, à vice-

diretora com a máxima antecedência e, no mínimo, 24 horas antes do dia 

solicitado, para que sejam viabilizadas as substituições e readequações 

necessárias a fim de minimizar prejuízos aos serviços. 

 

✓ Será avaliada a possibilidade de atender a solicitação da 

fruição da falta abonada, T.R.E. ou de horas-crédito no dia 

solicitado, de modo a evitar prejuízos à rotina escolar e de 

acordo com as diretrizes e orientações da SE. 

 

✓ Não serão concedidas fruições de hora-crédito, T.R.E. e 

faltas abonadas para os dias de reuniões pedagógicas, exceto 

fruição de hora-crédito no último dia do ano de efetivo exercício, 

caso seja expressamente autorizado pela Secretaria de Educação. 
 

✓ Buscando evitar afastamentos que afetem de forma significativa a rotina escolar 

e, ainda, tornar as relações mais equitativas, não será autorizada fruição de 

T.R.E. nem de faltas abonadas em dia imediatamente anterior ou posterior a 

feriados e feriados prolongados. 

 

✓ Não serão concedidas fruições de horas-crédito em horários de HTPC. 
 

✓ Para evitar prejuízos ao processo formativo e ao desenvolvimento do projeto 

pedagógico, faltas abonadas e fruições de T.R.E. em dias de HTPC serão 



 

concedidas somente por motivos de força maior devidamente justificados e 

comprovados. 

 

✓ À exceção de motivos de força maior, devidamente justificados e comprovados, 

não serão concedidos dois tipos de fruições no mesmo dia e/ou período para 

profissionais do mesmo quadro. 

 

✓ Fruições de faltas abonadas, T.R.E. e de horas-crédito não agendadas somente 

serão permitidas em casos excepcionais, devidamente justificados e 

comprovados, desde que não acarretem a necessidade de distribuir crianças 

entre as demais turmas por falta de professor/a substituto/a, ou que não haja 

prejuízos significativos ao serviço, em relação ao trabalho das demais equipes. 

 

✓ É de responsabilidade de cada profissional acompanhar o registro de sua vida 

funcional no Portal do Servidor, saber seu quantitativo de horas-crédito, de faltas 

abonadas e de T.R.E. 

 

✓ Se estiver doente, procure atendimento hospitalar e 

somente depois de liberado pelo médico retorne ao 

trabalho. 

 

✓ Quando trabalha doente, você corre o risco de 

agravar seu quadro de saúde, além de eventualmente 

ter de fazer saída durante o período 

de trabalho, comprometendo ainda mais o desenvolvimento regular da rotina 

escolar. 

 

✓ Há situações em que após trabalhar algumas horas, pedir saída e passar pelo 

médico, o funcionário recebe LTS pelo dia todo - nestes casos, as horas em que 

permaneceu na escola não serão consideradas como trabalhadas, nem mesmo 

poderão ser trocadas como horas-crédito. 

 

✓ É bom lembrar que quando é lançada a LTS, ocorre desconto proporcional do 

auxílio-alimentação e do auxílio-transporte referente ao dia não trabalhado. 

 

✓ Em situações de ausências imprevistas, comunique diretamente e o mais 

breve possível à equipe gestora e/ ou às oficiais de escola para que 

possamos organizar as devidas substituições e ajustes. 

 

Entradas e saídas 

✓ A autorização da saída ou de entrada após o horário e o abono de até três horas 

é prerrogativa do diretor escolar e, em sua ausência, pode ser solicitada 

respectivamente para a vice-diretora e para a coordenadora pedagógica. 

 

✓ Para a autorização de saídas, abono destas e das entradas atrasadas, será 

avaliada a relevância e comprovação dos motivos apresentados, assim como o 



 

atendimento aos demais critérios que aqui seguem, cuidando para minimizar 

prejuízos ao andamento das rotinas escolares. 

 

✓ Saídas ou abono de horas nem sempre poderão ser autorizadas e/ou abonadas, 

por isso é preciso organizar a vida pessoal e familiar de modo a evitar ausências, 

ainda que temporárias. 

 

✓ Situações médicas de rotina, reuniões com pais e outros motivos 

relevantes (que não podem ser resolvidos em horário alheio ao trabalho), 

solicitadas com antecedência mínima de 24h: será avaliada a possibilidade de 

autorização da saída e, mediante a entrega de declaração contendo horário de 

chegada e de saída, será avaliado o abono ou a compensação das horas não 

trabalhadas. 

 

✓ Tratamentos médicos prolongados (fisioterapia, sessões terapêuticas, fono etc.) 

deverão ser agendados para fora do horário regular de trabalho. 

 

✓ À exceção de situações emergenciais de saúde e outros motivos de força 

maior que, em razão da gravidade, impossibilitem a permanência e a 

continuidade do trabalho na escola: 

 

➢ Será abonado o máximo de: 03 horas/mês para funcionários com jornada 

de trabalho de 30h semanais; 05 horas/mês para funcionários com 

jornada de trabalho de 40h semanais. 

 

➢ Não serão concedidas entradas e saídas no mesmo dia para o mesmo 

funcionário, ainda que em matrículas diferentes. 

 

➢ Não serão concedidas saídas nem serão abonadas entradas que não 

foram solicitadas com antecedência. 

 

➢ Não serão concedidas saídas nem abonadas entradas em horários de 

realização de Reuniões Pedagógicas. 

 

➢ Para evitar prejuízos ao processo formativo e ao desenvolvimento do 

projeto pedagógico, não serão autorizadas saídas nem serão abonadas 

entradas nos dias de Reuniões Pedagógicas e momentos de HTPC, 

mesmo que para consultas e exames médicos de 

rotina pré-agendados. 

 
✓ Para autorização de outras saídas com abono de horas ou 

compensação dentro do próprio mês serão consideradas 

situações emergenciais de saúde e motivos de força maior 

que, em razão da gravidade, impossibilitem a permanência e/ 

ou continuidade do trabalho do funcionário na Unidade. 

 

✓ Em qualquer situação, as ausências não podem ultrapassar 

o limite permitido pela SE, que é de até 03 horas no dia. 



 

Caso exceda, o funcionário arcará com a falta-hora e com os respectivos 

descontos na totalidade das horas não trabalhadas ou, havendo interesse do 

funcionário e necessidade da escola, será avaliada a possibilidade de 

compensação da totalidade das horas não trabalhadas dentro do próprio mês. 

 

✓ A solicitação e a autorização prévia não asseguram a viabilização de saída, uma 

vez que precisamos garantir condições minimamente regulares de atendimento 

às crianças. 

 
✓ Outros motivos particulares: será avaliada a possibilidade de saída, sem 

abono de horas. Neste caso, o funcionário deverá assumir a falta-hora e os 

consequentes descontos, ou fruir hora-crédito, caso tenha. 

 

Outras orientações sobre fruições, entradas e saídas 

 

✓ Nenhum funcionário deve ausentar-se do espaço escolar sem prévia autorização 

da equipe de gestão. 

 

✓ As solicitações de fruições, entradas, saídas e a comunicação de LTS devem ser 

feitas por escrito, em impresso próprio da escola. 

 

✓ Ainda que previamente agendada, o deferimento da solicitação de fruição, 

entrada ou saída poderá ser revisto para evitar maiores prejuízos ao 

desenvolvimento dos trabalhos em decorrência de outras faltas não previstas. 

 

✓ Ao entrar após o seu horário regular de entrada, o funcionário, antes de dirigir- 

se ao seu posto de trabalho, deve comunicar-se com a equipe de gestão e 

registrar na folha de frequência o seu horário real de entrada. 

 

✓ Toda entrada após o horário e toda saída antecipada afeta, em menor ou maior 

grau, a regularidade do trabalho escolar, por isso, os atrasos e as solicitações 

de saída deverão ocorrer em caráter excepcional. 

 

✓ Quando ausente em momentos de Reuniões Pedagógicas e HTPC’s, o/a 

educador/a é responsável por se inteirar das informações e assuntos tratados, 

bem como fica sujeito/a ao cumprimento dos encaminhamentos definidos nestes 

encontros. 

 

✓ Assim como se espera bom-senso da equipe gestora para autorizar e/ ou abonar, 

espera-se bom-senso de todos para evitar abusos que acarretem em prejuízos 

e na necessidade de rever os procedimentos ora estabelecidos. Por isso, 

orientamos a todos que, em casos de real necessidade de entrada após horário 

ou de saída antecipada, organizem-se para ausentar-se o menor tempo possível 

do trabalho. 



 

✓ Importante: em quaisquer destas situações, o funcionário deverá registrar o 

horário real de cumprimento de serviço, apresentar atestado 

médico ou os comprovantes solicitados e/ ou devolver a ficha de 

saída carimbada. As saídas antecipadas, ou entradas após o 

horário decorrentes da fruição de horas-crédito não necessitam 

de ficha de saída, no entanto, devem ser devidamente 

registradas na folha de frequência. 
 

✓ Para mais informações sobre folhas de frequência, 

faltas, afastamentos, atestados médicos, entradas e 

saídas, entre outros, consulte o Manual de Procedimentos 

Administrativos da SE. 

 

Reuniões pedagógicas 

 

✓ Reuniões Pedagógicas são momentos de formação, discussão, decisões 

coletivas e encaminhamentos de questões administrativas e pedagógicas, 

estando previamente convocados para participar todos os profissionais que 

atuam em nossa escola. Eventualmente, famílias serão convidadas a participar. 

Acesso ao prédio, permanência, chaves, senhas e outros 

✓ A permanência por tempo prolongado, em razão de cumprimento de serviços 

ou estágio não remunerado, deve ser registrada em livro próprio, 

contendo  data,  nome  completo,  número  de  documento  oficial, 

motivo da permanência, horário de entrada, horário de 

saída, assinatura do prestador de serviço/ estagiário e 

visto de funcionário oficial de escola ou membro  da 

equipe de gestão. 

 

✓ O acesso ao espaço escolar em dias e em  horários  não 

regulares só poderá  ocorrer  com a  anuência, 

preferencialmente  por escrito, do diretor escolar e, no 

impedimento deste, da vice-diretora. 

 

✓ Em razão do serviço, alguns funcionários possuem chaves e 

senhas de acesso à escola, sendo responsáveis pela sua 

guarda e uso adequado. As senhas são de uso pessoal e intransferível, devendo-

se evitar o compartilhamento com outros colegas e, principalmente, pessoas 

estranhas ao serviço. 

 

✓ Cópias de chaves só podem ser feitas com autorização expressa da direção da 

escola; perdas ou extravios devem ser comunicados imediatamente à direção. 

 

✓ Em eventos com a comunidade, todos os profissionais da escola, bem como 



 

eventuais colaboradores, devem portar crachá de identificação. 

 

Pessoas não pertencentes ao quadro de  funcionários 

✓ A participação de filhos dos funcionários, dos filhos dos membros do Conselho 

de Escola e da APM, assim como de irmãos, primos e parentes menores em 

passeios (estudos do meio) e atividades festivas internas não será permitida. Em 

atividades abertas à comunidade, poderão participar desde que não 

comprometam o trabalho dos funcionários. 

 

✓ A permanência de pessoas estranhas ao serviço durante o expediente altera a 

rotina de trabalho, podendo comprometê-la e comprometer, ainda, o trabalho 

coletivo. Por isso, deve-se evitar a permanência de pessoas não pertencentes 

ao serviço no ambiente escolar, principalmente se forem crianças. Se (situação 

de exceção) for imprescindível a permanência, o funcionário deverá solicitar 

autorização à equipe de gestão, que analisará a viabilidade de atendimento. 

 

Secretaria e equipamentos 

✓ A permanência na secretaria, diretoria ou sala da coordenação deve ocorrer 

apenas em razão do cumprimento do serviço. 

 

✓ O uso dos computadores da secretaria é 

restrito às atividades administrativas, não 

devendo ser utilizado para qualquer outra 

finalidade, excetuando-se motivos de força 

maior, com autorização da equipe de gestão 

ou das oficiais de escola. 

 

✓ Consultas e pesquisas relacionadas às questões profissionais podem ser feitas 

nos computadores da sala dos professores e da biblioteca, em momentos que 

não prejudiquem o desenvolvimento do trabalho. 

 

✓ Não é permitido o uso das impressoras para reprodução de apostilas de 

concursos, manuais, impressão de trabalhos acadêmicos, cópias de livros e 

outros documentos particulares, exceto com autorização expressa da direção. 

 

✓ Cópias de atividades pedagógicas, no limite de até 05 originais/ por mês por 

professor/a, devem ser solicitadas com antecedência à Coordenadora 

Pedagógica e autorizadas por esta. 

 

✓ Não é permitido o empréstimo de quaisquer materiais e equipamentos de 

propriedade da escola para fins particulares. 



 

Planejamentos e registros 

Planejar não é uma atribuição específica do cargo de 

professor. Educadores de todos os quadros (magistério, 

educativo, administrativo, operacional, gestão) em sua rotina 

diária lidam com a necessidade de planejamento para que 

possa realizar o próprio serviço cada vez com maior qualidade - 

a diferença está na forma e no conteúdo do planejamento, 

mas estabelecer uma rotina de trabalho, criar estratégias para 

otimizar o tempo e o uso dos recursos, prever e solicitar com

 antecedência materiais necessários para o 

cumprimento das tarefas diárias é uma necessidade de todos. 
 

✓ Materiais e recursos necessários para o desenvolvimento das atividades devem 

ser previstos no momento do planejamento e devem ser solicitados com 

antecedência à zeladora escolar, à equipe gestora ou a outra funcionária 

designada pela equipe gestora. 

 

✓ A ausência da sala da turma, do local de plantão ou espaço de trabalho deve 

ocorrer apenas por motivos de força maior. Caso seja realmente necessário 

retirar-se da sala ou do local de plantão, solicite a presença de um profissional 

disponível. 

 

✓ PROFESSOR/A: Quando dos afastamentos programados por tempo prolongado 

(L.T.S., Licença Prêmio, Prêmio por Tempo de Serviço, etc), antes de iniciar o 

afastamento deve ser feita reunião de passagem com a coordenadora 

pedagógica e, se possível, com o/a professor/a que fará a substituição, para 

expor e discutir o planejamento e outras especificidades da turma e/ou das 

crianças com vistas a garantir a continuidade do trabalho pedagógico. 

 

✓ PROFESSOR/A: Planejamentos e registros, entre outros, são instrumentos 

indispensáveis do trabalho pedagógico do/a professor/a da turma e de quem 

substituir; as anotações, observáveis e demais conteúdos contidos nestes 

instrumentos, ainda que levem em si as marcas pessoais (idiossincrasias) de 

seus autores e autoras, devem representar um olhar profissional e, assim, serem 

produzidos com os devidos cuidados éticos. Planejamentos e registros são 

instrumentos de interesse público cujo conteúdo é compartilhado entre 

professoras, equipe gestora e, eventualmente, pela Orientadora Pedagógica. É 

também direito das famílias ter conhecimento do planejamento do trabalho 

pedagógico, dos conteúdos e objetivos de aprendizagens propostos, assim como 

das avaliações e análises específicas a respeito de suas crianças. Considerando 

estas questões, e buscando evitar as rupturas ocasionadas pela dificuldade ou 

falta de acesso aos planejamentos e avaliações de professores/as que 

eventualmente se ausentam ou se afastam por tempo prolongado, a partir de 

2019, os planejamentos e registros deverão permanecer 



 

diariamente na escola, na pasta da turma que fica na sala da equipe docente ou, 

então, poderão ser feitos por meio de recursos como Google Docs e 

semelhantes, e disponibilizados na pasta da turma do Google Drive para acesso 

da equipe gestora e professor/a substituto/a. 

 

✓ PROFESSOR/A EM SUBSTITUIÇÃO: O/a professor/a em substituição, com 

sede em nossa escola ou não, é responsável por dar sequência ao planejamento 

elaborado e iniciado pelo/a professor/a efetivo/a, bem como – utilizando o 

mesmo instrumento de planejamento e registro adotado pelo/a professor/a titular 

– fazer os registros referentes ao trabalho realizado e, quando necessário, 

elaborar os planejamentos. 

 

Telefonemas, celulares e redes sociais 

✓ Os telefones da secretaria são de uso em 

serviço. Em casos excepcionais, por tempo 

breve e sem prejuízo das obrigações 

profissionais de cada um, ele poderá ser 

utilizado para tratar de assunto particular. 

 

✓ As ligações para celulares deverão ser 

registradas em livro próprio - o custo é de 

responsabilidade de quem realizá-las, exceto se em razão do serviço. 

 
✓ Ligações do tipo DDD e DDI não são permitidas, conforme determinação da 

SE. 

 

✓ O/a professor/a em horário de trabalho com crianças será chamado a atender 

telefonemas apenas em casos emergenciais ou se, em função do serviço, o 

atendimento for inevitável. Nos demais casos, os recados serão encaminhados 

ao/à professor/a para que retorne o telefonema na ocasião apropriada. 

 

✓ Durante o horário de trabalho, todos devem evitar o abuso do telefone celular 

para fins particulares. Se, por motivo de força maior, for inevitável o uso do 

celular, o/a professor/a deve solicitar a presença de um funcionário em sua sala. 

O mesmo vale para os funcionários em plantão nos espaços. 

 

✓ O acesso às redes sociais e postagens para fins particulares 

em horário de serviço devem ser evitados. 

 

✓ Devemos sempre estar atentos e refletir  sobre as 

implicações éticas, profissionais e legais que envolvem as 

informações que eventualmente compartilhamos em redes 

sociais e outros meios (fotos de crianças, comentários sobre situações 

do trabalho etc). É bom lembrar que, em horário de serviço 

ou não, cada um é responsável por aquilo que escreve, curte e compartilha. 



 

✓ Em 2018, usamos de maneira sistemática o blogue o perfil da escola no 

Facebook para informes gerais sobre rotina, ações dos colegiados e socialização 

de práticas pedagógicas e atividades das/com as crianças. 

 

✓ As fotos tiradas durante o ano também compõem o acervo do CD-recordação da 

turma, que disponibilizamos às famílias ao final do ano. 

 

✓ Para publicação de atividades com crianças, é preciso que todas as crianças 

tenham autorização de uso da imagem, por isso cada professor/a deve manter 

atualizada uma lista de autorizações. 

 

 
Comunicados internos e externos 

✓ As redes, resoluções, comunicados, e informativos encaminhados pela 

Secretaria de Educação são disponibilizados para conhecimento e ciência nas 

pastas próprias, que deve permanecer na sala dos professores, sendo de 

responsabilidade individual de cada profissional dar ciência às mesmas. 

 

✓ Além disso, professores/as, membros da equipe gestora e auxiliares em 

educação podem ter acesso direto às Redes e outros documentos 

encaminhados pela SE por meio do Portal da Educação. 

 

✓ Quando do recebimento de algum comunicado importante, um funcionário 

designado pela direção comunica pessoalmente cada funcionário da escola 

diretamente interessado, solicitando-lhe ciência no ato da comunicação. Esta 

ação visa que o profissional saiba que tem uma Rede ou comunicado importante, 

e a ciência solicitada trata-se tão somente de comprovação de que a chegada 

de um comunicado importante foi avisada ao profissional, e o documento deverá 

ser lido posteriormente com mais atenção pelo próprio funcionário. 

 

✓ Como forma complementar, as oficiais de escola encaminham aos correios 

eletrônicos dos funcionários as redes, informativos e outros documentos de 

interesse coletivo e criamos também o grupo no WhatsApp integrando todas as 

educadoras e educadores que utilizam essa rede social. 

 

➢ Recomendamos alguns cuidados no uso do grupo do 

WhatsApp: 

 

✓ Evitar o uso abusivo durante o expediente, principalmente 

quando em atividade com crianças. 

 

✓ Evitar assuntos não referentes ao trabalho, de interesse trabalhista, coletivo ou 

à educação, em especial circulação de banners, figurinhas, memes, piadas e, 

principalmente, textos, vídeos ou imagens que contenham conteúdos 

depreciativos e preconceitos de gênero, raça, classe e crença ou que atentem 



 

contra os princípios educativos; 

 
✓ Comunicar eventuais ausências e outros assuntos específicos (que não 

sejam do interesse coletivo) diretamente com a equipe de gestão, pois, 

dada a grande circulação de informações, alguns avisos podem passar 

despercebidos. 

 

Achados & perdidos 
 

✓ Cuidar do espaço coletivo é muito importante, mas não basta; precisamos 

também cuidar do ambiente coletivo e, neste sentido, o respeito aos 

materiais de uso coletivo e pertences individuais também contribui para a 

constituição de um clima de confiança e da qualidade das relações 

interpessoais. 

 

✓ Ao encontrar qualquer tipo de objeto de uso coletivo (lápis, apontador, 

borracha, brinquedos etc.), recolha e guarde em local adequado – isso 

vale também para os momentos de limpeza das salas. Sugerimos que se 

mantenha em cada sala uma caixa de achados e perdidos para guarda 

de objetos que possam ser devolvidos aos respectivos donos ou, na 

impossibilidade de identificá-los, serem utilizados coletivamente. 

 

✓ Se encontrar alguma peça de roupa ou objeto perdido, verifique se tem 

identificação e faça o necessário para devolver ao dono. Esgotadas a 

possibilidade de identificar a quem pertence, guarde-a na caixa de 

achados & perdidos ou, se for o caso, entregue à equipe de gestão ou às 

oficiais de escola que, assim, ficarão responsáveis pela guarda e 

devolução do mesmo. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D – ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO REMOTO 

 

Frente ao contexto com o qual nos deparamos, com a situação de pandemia do 
COVID – 19, a qual acarretou a tomada de medidas emergenciais visando 
preservar a saúde dos indivíduos, sendo uma delas a suspensão das aulas, a 
equipe docente e a totalidade da equipe gestora retomou suas atividades nesta 
segunda-feira, dia 13 de abril, em regime de home office. 
 

A complexidade de organizar os trabalhos das equipes toma uma dimensão bem 
maior no trabalho à distância. Particularmente, as dificuldades quanto à 
comunicação se acentuam, o que pode comprometer a organização e o 
desenvolvimento dos trabalhos. Por isso, a realidade que se impõe exige de todos 
nós maior esforço de atenção durante os encontros coletivos não presenciais, maior 
concentração e foco nas tarefas a serem realizadas, mais objetividade e 
autodisciplina, focando os assuntos específicos nos pequenos grupos e tratando 
dos assuntos gerais nos grandes grupos. 
 

Continuando nos pautando pelos princípios democráticos e tendo em vista as 
orientações gerais e comuns, manteremos esforços nas reflexões e decisões 
coletivas, tendo clareza de que as inúmeras idas e vindas que estamos habituados 
no trabalho presencial não são frutíferas no trabalho à distância. 
 

Objetivamente falando: caberá às equipes e a cada pessoa concretizar os 
encaminhamentos decididos coletivamente e as tarefas individuais; à medida que 
formos colocando em prática as ações, vamos avaliando e, no devido momento, 
retomamos nos respectivos coletivos e fazemos os ajustes necessários. 
 

Nosso maior desafio, neste momento, tem sido construir novos aprendizados e nos 
apropriarmos de novas ferramentas virtuais de comunicação e até mesmo lidar 
com ferramentas que já conhecemos, ressignificando as linguagens tecnológicas, 
buscando potencializá-las tanto para reunião entre as equipes como para 
ampliação de comunicação com as famílias e para compartilhamento e mediação 
de propostas, ajustando-as (e nos ajustando) para as necessidades do momento. 
 

Mais do que nunca faz sentido a ideia de que “somos todos aprendizes”; vamos 
aprender uns com os outros e vamos conhecendo e nos apropriando dos recursos 
e das potencialidades das ferramentas ao mesmo tempo que formos nos 
relacionando com elas e entre nós. Neste percurso, em que navegamos por um 
mar desconhecido, construiremos novos saberes e novos combinados, buscando 
consensos e sabendo que as diferenças e eventuais divergências de opiniões são 
expressões do compromisso de todos com a qualidade do trabalho. “O tempo faz 
tudo valer a pena, e nem o erro é desperdício”, diz a canção. Portanto, sempre 
tendo as concepções, princípios e diretrizes da Educação Infantil como bússolas, 
nos lancemos ao mar sem receio, nos colocando todos no mesmo barco para que 
sigamos juntos e fortalecidos rumo ao ponto de chegada. 
 

RETOMANDO 
 

Tarefas iniciais delegadas às equipes já no primeiro dia de trabalho: leitura das 
redes, resoluções e orientações da Secretaria de Educação e do Conselho 
Municipal de Educação, bem como de decretos municipais relativos ao momento, e 
o registro de dúvidas e sugestões; acesso ao Portal da Educação durante a semana 



 

para conhecer e analisar as propostas disponíveis às famílias. 
 
Com o intuito de esclarecer eventuais dúvidas, compartilhar novas informações, 
definir tarefas e ações, também realizamos nesta última terça-feira, a partir das 
14h00, reunião em vídeo conferência com a participação da equipe gestora e da 
equipe docente. 
 
Ao longo da semana, pelos grupos de WhatsApp das equipes, também foram feitos, 
combinados, esclarecimentos e orientações diversos. 
 

O presente registro é uma síntese geral de tudo que foi tratado até o momento, 
excluindo as questões gerais ressaltadas por já estarem apresentadas nos 
documentos oficiais da SE, compartilhados conforme afirmado acima. 
 

COMUNICAÇÃO DA EQUIPE ESCOLAR 
 
✓ Documentos da SE de interesse geral continuarão sendo compartilhados por 

e-mail e grupos de WhatsApp (das professoras, quando for específico a este 
grupo; da escola, quando for de interesse geral). Os documentos de interesse 
permanente continuarão sendo disponibilizados nas respectivas pastas da 
Biblioteca, do Google Drive. 

✓ Dada a condição de distanciamento social, os grupos de trabalho (da equipe 
escolar, das professoras, das turmas etc) no WhatsApp possuem caráter 
oficial, sendo que procuraremos usar também ferramentas de vídeo-
conferência para reuniões em grupos, que também terão caráter oficial, sendo 
de responsabilidade de cada um se organizar para participar dos encontros 
nos dias e horários definidos. 

 

ORGANIZAÇÃO DA JORNADA E DAS TAREFAS 

 
✓ Segundo as orientações da SE, quem estiver em home office deve buscar 

aproximar sua jornada de trabalho à jornada regular, preferencialmente 

realizando as atividades dentro do seu horário de trabalho habitual, mas a 

natureza dessa modalidade possibilita – e por vezes requer – flexibilizações. 

Aos poucos, vamos aprendendo a equilibrar os tempos e ajustando os horários 

às necessidades. 

✓ Durante este período de trabalho à distância, além de eventuais tarefas 

solicitadas pela SE e das relativas à formação continuada, as professoras irão 

orientar, mediar, estimular as famílias a desenvolverem as atividades 

propostas no Portal da Educação. 

✓ A partir do dia 22, a cada quarta-feira, as professoras farão a publicação das 

propostas no nos respectivos grupos do Facebook (02 propostas elaboradas 

pelas professoras e 01 proposta selecionada do Portal), sendo que ao longo 

da semana as famílias terão acesso a um conjunto de propostas que poderão 

desenvolver ao seu tempo e na ordem que desejarem, se desejarem. 

✓ Nestes grupos, as famílias serão estimuladas a relatarem, enviarem fotos e 

vídeos das atividades que realizarem, criando-se um ambiente de trocas de 

experiências, tendo as professoras como mediadoras, conforme escala de 

horário que será definida posteriormente. 

✓ Considerando que nem todas as famílias possuem perfil no Facebook, 

também disponibilizaremos as propostas no blog da escola e por outros meios, 



 

inclusive impressos, quando possível, para as famílias que solicitarem em 

razão de não terem acesso à internet. 

 

✓ As listas de transmissão do WhatsApp serão usadas como meio de 

divulgação das atividades, mas não para recebimentos de registros (relatos, 

fotos ou vídeos) por parte das famílias. 

✓ Ao elaborar as propostas, deverão ser consideradas as concepções, 

diretrizes e orientações do nosso PPP, as DCNEI, a BNCC e demais 

norteadores legais que, apresentando propostas que privilegiem a ludicidade, 

estimulem níveis de interações e que se baseiem nos diversos campos de 

experiência, privilegiando as brincadeiras e cuidando para que as propostas 

não impliquem gastos às famílias. 

✓ Considerar possibilidades de adaptações e ajustes às crianças com 

necessidades educacionais especiais. 

✓ Todas as professoras deverão participar da elaboração de propostas, e um 

dia antes da reunião de seu grupo compartilhá-las numa pasta de acesso 

comum a todas as professoras da equipe, que deverão acessar previamente 

as atividades disponibilizadas para que coletivamente decidam quais 

atividades serão publicadas primeiro, já refletindo sobre as possibilidades de 

ajustes. 

✓ Ao elaborar as propostas é preciso já fazer nos formatos e com os conteúdos 

e consignas pretendidos. 

✓ Poderemos dispor os materiais de uso das crianças, como cadernos de 

desenhos delas, lápis de cor e outros, se a família precisar. 

✓ As atividades não terão finalidade de reposição ou composição de horas/ dias 

letivos, por isso não será obrigatória que as famílias as realizem nem que 

comprovem posteriormente a realização. Do mesmo modo, as professoras 

não farão avaliações dos desenvolvimentos e das aprendizagens das 

crianças neste período. 

✓ O objetivo de propor atividades é ajudar as famílias a qualificarem o tempo 

que passam com as crianças, e não de substituir o trabalho pedagógico, que 

é específico da escola. Neste sentido, ao elaborar as propostas e orientações 

de desenvolvimento, cuidar para não “atribuir” aos familiares o papel de 

“professores”. 

✓ Será realizada 1 Reunião semanal em conferência de vídeo com todo o grupo 

(horário e dia a combinar) 

✓ Antes de serem publicadas, as propostas deverão passar por análise da 

equipe gestora, que participará dos grupos de turmas. 

✓ Todas as professoras deverão se responsabilizar por elaborar as propostas, 

que serão discutidas e ajustadas coletivamente, nos pequenos grupos. 

✓ Com o trabalho realizado em home office ficou combinado de pensarmos em 

uma organização para a rotina, no qual foi sugerido, às professoras: 

❖ Destinar cerca de 2h por dia a planejamentos e preparações das 

atividades, pesquisas e publicação de atividades; 

❖ Destinar cerva de 1h para interação nos grupos do Facebook, sendo 

que em todo o período da manhã ou tarde terá alguém para fazer 

mediações com as famílias (ficamos de pensar no horário nos 

pequenos grupos.) 



 

❖ Destinar cerca de 1h por dia para reunião por faixa etária (pequenos 

grupos). Neste caso, a equipe gestora indicou o seguinte: 

o Quarta-feira: Infantil III; 

o Quinta-feira: Infantil IV; 

o Sexta-feira: Infantil V. 

❖ Para os registros das atividades diárias das professoras, que foi 

orientado pela SE, será disponibilizado um documento oficial (por 

enquanto, mantenham suas anotações pessoais). 
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